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-------------Infobundel------------- 
(deze infobundel is ook op onze website www.debloesem.net terug te vinden) 

 



 

Woordje vooraf... 
 

Beste ouder(s), 

 

Na een deugddoende zomervakantie is het schooljaar 2015-2016 van start gegaan. We hopen 

dan ook van harte dat u en uw kind(eren) een fijne tijd achter de rug hebben opdat we allen 

met veel zin dit nieuwe schooljaar tegemoet kunnen gaan. 

 

Nieuwe leerlingen en hun ouders, nieuwe leerkrachten  verwelkom ik van ganser harte en 

hoop dan ook dat zij zich snel op onze school thuis zullen voelen.  

 

Er is vorig schooljaar hard achter de schermen gewerkt waardoor we op 01 september een 

aantal nieuwigheden en aanpassingen zullen doorvoeren. We zijn er dan ook sterk van 

overtuigd dat deze veranderingen een positief effect op het leren en de ontwikkeling van u 

kind zullen hebben. 

 

Langs deze weg doe ik aan alle ouders een warme oproep om op 04 september- 19.00uur op 

de belangrijke infoavond van de klas aanwezig te zijn! Hier zal u immers info krijgen die voor 

de rest van het schooljaar bepalend zal zijn. 

 

Ik reken er alvast op dat u de volgende  bladen aandachtig zal doornemen en de gevraagde 

documenten tijdig terugbezorgt! 

Uiteraard zal u nog meer info via onze website en maandbladen kunnen verkrijgen. 

 

Laten we er allen samen alvast een mooi schooljaar van maken opdat onze leerlingen door uw 

en onze sterke, leidende handen kunnen gedragen worden. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Pascal Scheyvaerts 

Directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarthema 
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Wat betekent dit? 

 

- Leerlingen:   De kinderen zullen binnen en buiten de klas gestimuleerd worden om 

SAMEN te werken, te leren, te spelen, te leven,... 

- Leerkrachten:  We zullen de samenwerking tussen de verschillende parallelklassen en 

andere leerjaren verder uitbouwen. 

 

 

We zetten eveneens onze schouders onder de volgende zaken: 

 

- Uitbouw van de groene speeltuin en dagelijkse uitleendienst speelplaatsmateriaal. 

- Uitbouw van twee huiswerkklassen (klas 1->3 en klas 4->6) 

- Opstart van de werkgroep 'Cultuur' 

- Gebruik van ons nieuwe huiswerkbeleid lagere school 

- Stimuleren van het domein 'begrijpend lezen' in kleuter- en lagere school. 

- Organisatie van de 'Rakker'- werking. 

- Opstart van ons 'Kaffee' 

 

Onze klassen... 

 
 

Aangezien wij er steeds voor kiezen onze ouders en kinderen reeds voor de zomervakantie de 

klassenorganisatie mee te delen, kunnen er tijdens deze voorbije 2 maanden uiteraard nog een 

aantal zaken veranderen. Zo zal u zien dat ons team met heel wat nieuwe namen werd 

uitgebreid. Hieronder vind u de definitieve klassenorganisatie terug! 

 

Blauwe klas: juf Sandrina& juf Yvette (kinderverzorgster) 

Wij wensen  juf Charlotte het allerbeste tijdens haar zwangerschap. Zij zal, volgens de wet 

bepaald, dit schooljaar de taak van klasleerkracht niet kunnen uitoefenen. Zij zal door juf 

Sandrina worden vervangen. 

Oranje klas:  juf Christy 

Paarse klas:  juf Evelien 



Rode klas: juf Chris 

Gele klas: juf Freya en juf Liesbeth 

Groene klas: juf Kim 

 

1A:  juf Ines 

1B:  juf Ellen 

2A:  meester Guy 

2B:  juf Wendy 

3:  juf Kim en meester Stijn 

4A:  juf Monique en juf Lara 

4B:  juf Martine 

5:  juf Rita 

6:  juf Gonda 

zorgleerkracht kleuter- en lagere school: juf Hilde 

Zij is steeds via volgend mailadres rechtstreeks te bereiken: zorgleerkracht@debloesem.net 

Bewegingsleerkrachten: juf Lore, meester Kristof en meester Tobias 

ICT- leerkracht: juf Sara 

 

Onze vernieuwde schooluren... 

 
 

Deze nieuwe regeling werd uitvoerig tijdens de infoavond juni 2015 verduidelijkt. Er werden 

eveneens op het einde van het schooljaar verscheidene infodocumenten meegegeven. 

Hieronder vindt u een kort overzicht terug. 

 

Van 7.00 tot 8.00 uur    Betalende Ochtendopvang  

Van 08.00 tot 08.30uur   Ochtendopvang  

Van 8.30 tot 10.10 uur   Les  

Van 10.25 tot 12.05 uur   Les  

Van 12.05 tot 13.05 uur   Middagpauze  

Van 13.05 tot 13.55 uur   Les  

Van 14.10 tot 15.00 uur   Les  

Van 15.00 tot 16.00 uur   Gratis Rakker-werking  

Van 16.00 tot 18.00uur   Betalende Rakker-werking 

 

Opgelet! 

Op woensdag eindigt de school om 12.05uur. Uw kind kan tot maximaal 12.20uur op school 

blijven waar het door uzelf of de Pagadder kan worden opgehaald. 

 

Onze activiteiten... 

 
 

De reeds gekende activiteiten staan op onze website (www.debloesem.net) vermeld. 

Indien u niet over internet beschikt, kan u een schriftelijke versie op het secretariaat 

aanvragen. 

De vastgelegde data zijn nog niet helemaal definitief en worden door het maandblad 

bevestigd. 

 

Opgelet! 

De pedagogische studiedag van 25.11.2015 wordt naar 16..03.2016 verschoven.  

Op deze dag is er dus GEEN school! 



 

Onze rapporten en oudercontacten... 

 
 

- We voeren dit schooljaar een reorganisatie van de oudercontacten door. Op die manier 

kunnen we de evolutie van onze kinderen samen nog frequenter& sneller bespreken. 

 

kleuterschool: 

- selectief oudercontact (kinderen die zorgbegeleiding ontvangen)  november 

- algemeen oudercontact 1       januari 

- algemeen oudercontact 2       juni 

 

lagere school 

- algemeen oudercontact 1       november 

- selectief oudercontact (kinderen die zorgbegeleiding ontvangen)  maart 

- algemeen oudercontact 2       juni 

 

De rapporten lagere school zullen nog steeds online kunnen worden geraadpleegd. Net zoals 

vorige schooljaren ontvangt u hiervoor een inlogcode. 

 

Onze uitleendienst en groene speelplaats... 

 
 

-In de loop van de maand september zal de groene speelplaats worden aangevat en afgewerkt. 

Hierdoor zullen onze leerlingen nog meer ruimte hebben om te spelen 

- In samenwerking met ons leerlingenparlement zal er een dagelijkse uitleendienst worden 

georganiseerd. Hierbij kunnen de leerlingen van de lagere school allerlei speelmateriaal 

ontlenen. 

 

Onze Rakker en Kaffee... 

 
- Ook over onze toekomstige naschoolse begeleiding 'Rakker' werd u vorig schooljaar 

uitvoerig geïnformeerd. Bepaalde info vindt u in het info- en inschrijvingsblad verderop in 

deze bundel en op onze website kan u tevens meer uitgebreide info (betalingen,...) 

terugvinden!  TERUGBRENGEN MAANDAG 07/09 

 

- Meester Stijn zal de coördinatie van deze 'Rakker'- werking voor zijn rekening nemen. Voor 

meer info i.v.m. deze naschoolse begeleiding, kan u hem op dinsdag- en donderdagnamiddag 

of via mail stijn.beerens@debloesem.net bereiken. 

 

-4 Maal per jaar zullen we ons 'Kaffee' organiseren. Een moment waarop kinderen, ouders, 

vrienden van de school en schoolteam in een ongedwongen sfeer samen kunnen zijn. Dit 

Kaffee zal telkens op vrijdagnamiddag tussen 15.00 en 18.00uur op school worden 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 



Ons nieuw huiswerkbeleid 

en huiswerkklassen lagere school... 
 

- We hebben vorig schooljaar een geheel nieuw huiswerkbeleid voor de lagere school 

opgesteld. Dit zal door de leerkracht op de infoavond van 04.09 worden toegelicht. 

 

-Vanaf dit schooljaar starten we met een tweede huiswerkklas.  Concreet betekent dit dat we 

een huiswerkklas voor klas 1->3 (15.15-15.45uur) en klas 4->6 (15.15-16.00) organiseren 

 

- In deze infobundel kan je het inlichtingen-& inschrijvingsblad terugvinden (lagere school).

 TERUBRENGEN DONDERDAG 03/09 

-De huiswerkklas start de tweede schoolweek! 

 

Onze ouderraad... 

 
 

-Voorzitter:   Els Uyttendaele 

-Penningmeester Karen Goessens 

-Meer info via www.debloesem.net --> ouderraad 

 

Onze samenwerking met het VCLB... 

 
 

Rita Desmet  Logopedie 

Annemie De Rijck Arts 

Lut De Ruyck  Verpleegkundige 

Eline Verstraeten Psycho -pedagogisch consulent/werker 

?   Maatschappelijk werker 

 

Ander belangrijk nieuws... 

 
 

- Naast onze urinoirs die in de Paasvakantie volledig werden vernieuwd en geautomatiseerd, 

werden de kleutertoiletten tijdens de zomervakantie volledig vernieuwd! 

- Medicatie die aan uw kind moet worden gegeven, dient steeds vergezeld te zijn van een 

medisch attest (zie bijlage!) 

- Kinderen van de lagere school zijn verplicht een fluohesje te dragen! 

- Als uw kind (enkel leerplichtige leerlingen!)tot maximaal 3 dagen afwezig is, kan u een 

afwezigheidsbriefje van de school gebruiken (zie bijlage!). Tijdens één schooljaar kan u 4 

briefjes gebruiken. Vanaf dan of bij een afwezigheid langer dan 3 dagen, moet u een 

doktersbriefje gebruiken. 

- Folders van verenigingen en allerlei andere organisaties zullen zo weinig mogelijk via de 

schooltas worden  meegegeven. Deze kunnen wel worden meegenomen aan de folderhouders 

die aan de inkom eetzaal zijn terug te vinden. Kijk deze dus regelmatig na! 

- Gebruikte frituurolie kan nog steeds in de blauwe tonnen worden verzameld. Deze  staan aan 

de fietsenrekken. Het is niet de bedoeling dat u uw flessen laat staan, maar wel dat u deze 

leegmaakt in de voorziene tonnen. 

- Lege batterijen (kleine toestellen) kunnen aan het secretariaat worden verzameld. 

Langestraat 12, 
9300 Aalst 
tel.: 053-78 85 10 
fax.: 053-78 55 97 

email: info@vclbaalst

.be 
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Andere documenten... 
 

-U kan volgende brieven  in dit bundeltje terugvinden. 

 

 -Bestelfomulier 'algemeen' (kleuter- en lagere school) 

  TERUGBRENGEN DONDERDAG 03/09 

 -Goedkeuring schoolreglement (kleuter- en lagere school) 

  TERUGBRENGEN DONDERDAG 03/09 

 -Bestelformulier 'uitrusting bewegingsopvoeding lagere school' en info 

 bewegingsopvoeding kleuterschool 

  TERUGBRENGEN DONDERDAG 03/09 

 - Hulpcheque ouders 

  TERUGBRENGEN DONDERDAG 03/09 

 

 -Schooltoelage: U heeft misschien recht op financiële steun?  

 Kijk in de brochure(zie bijlage!) 

 

De meest belangrijke brieven, visieteksten, en andere documenten...zijn steeds op de site 

terug te vinden!  

 

 

 

 

 

 

 

 


