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-------------Infobundel------------- 
Deze infobundel is ook op onze website www.debloesem.net, rubriek 'briefwisseling', terug te vinden. 

 



 

Woordje vooraf... 
 

Beste ouder(s), 

 

Na een deugddoende zomervakantie is het schooljaar 2016-2017 van start gegaan. We hopen dan ook 

van harte dat uw kind een fijne tijd achter de rug heeft opdat we met z'n allen het nieuwe schooljaar 

met veel gezonde energie tegemoet kunnen gaan. 

 

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

zich snel binnen onze school kunnen integreren.  

 

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 uw kind zullen hebben. 

 

Langs deze weg doe ik aan alle ouders een warme oproep om op 02 september- 19.00 uur 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 zal terugbezorgen!  

 

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

 

Laten we er allen samen alvast een mooi, sportief en gezond schooljaar van maken! 

 

 
 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Pascal Scheyvaerts 

Directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarthema 2016-2017: Een gezonde geest in een gezond lichaam! 

 

 

‘ 

 Nieuw op school/ prioriteiten 

 

1. Juf Sandrina: klas Geel; Juf Silke: vervanging juf Ellen klas 1B; Juf Kristien: klas 2B; juf Gonda & 

juf Wendy: klas 5; Meester Bart: klas 6 

2. De kinderen van klas 2B zullen in een nieuw en groot klaslokaal zitten. Deze bevindt zich naast 

onze geitenweide. 

3. Juf Lara is onze nieuwe interne preventie- en veiligheidscoördinator. 

4. Onze Rakker- werking zal verder worden uitgebreid: 

 - 3 i.p.v. 2 huiswerkklassen (elke graad heeft een eigen huiswerkklas!) 

 - groter kleuteraanbod 

 - meer structuur binnen de dagelijkse werking 

 - uitbreiding van het domein 'techniek' via duplo en lego 

5. Uitbreiding en specialisatie van het domein 'yoga' binnen de kleuterschool. 

6. Oprichten van een STEM - werkgroep. Doel: onderzoekend leren verkennen+ draagvlak creëren. 

7. Digitaliseren van ons volledige leerlingvolgsysteem. 

8. Ervaringsgericht leren bevorderen in klas 5& 6 (start in de loop van het eerste trimester). 

9. Organiseren van wekelijkse loopactiviteit klas 5&6. 

10 Verdere uitwerking van onze milieuzorg op school (MOS). 

11. Nieuwe aanpak rond getalbeelden, referentiematen (metend rekenen) en begrijpend lezen. 

12 Het leren van en met elkaar verder stimuleren. Zelfstandigheid sterker bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze klassen... 

 
 

 

Juf Charlotte Blauw Juf Ines 1A 

Juf Christy Oranje Juf Ellen- juf Silke (ter vervanging) 1B 

Juf Evelien Paars Meester Guy  2A 

Juf Chris Rood Juf Kristien 2B 

Juf Freya+ juf Sandrina Geel Juf Kim& meester Stijn 3 

Juf Kim Groen Juf Monique& juf Martine& juf Lara 4 

  Juf Gonda& juf Wendy 5 

  Meester Bart 6 

 

Juf Lore Bewegingsopvoeding kleuter- en lagere school 

Meester Tobias Zwembegeleider 

Juf Sara ICT- coördinator 

Juf Yvette Kinderverzorging 

Juf Elke Zorgleerkracht kleuterschool en eerste graad lagere school 

Juf Hilde Zorgcoördinator en zorgleerkracht tweede en derde graad 

lagere school 

Ilse, Hilde en Erwin Onderhoud 

Patricia, Gina, Linda, Rita & 

meester Stijn 

Rakker- werking 

Katrien, Annelies, Veerle en 

Carine 

Administratie 

Meester Pascal Directeur 

 

 

Onze schooluren... 

 
 

 

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... 

 
 

Kijk op onze website www.debloesem.net-->kalender. 

 

 
 

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

bevestigd. 

 

 

Onze rapporten en oudercontacten... 

 
 

Infoavond kleuter- en lagere klassen 02.09-19uur 

Oudercontact lagere klassen 01.12 

Selectief oudercontact zorgkinderen 

(kleuterschool) 

01.12 

Oudercontact kleuterklassen 26.01 

Selectief oudercontact (lagere school) 27.03 

Oudercontact kleuter- en lagere klassen 29.06 

  

 

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

schooljaren ontvangt u hiervoor binnen enkele weken een inlogcode. 

 

 

Onze uitleendienst, groene speelplaats 

en Wiesjweghof... 
- Gedurende de schoolweek zullen de kleuterklassen en de klassen 1-3-5 en 2-4-6 volgens planning in 

onze groene speeltuin kunnen ravotten!  

- De leerlingen van de lagere school zullen ook dit schooljaar van onze dagelijkse uitleendienst kunnen 

gebruik maken. 

- Na schooltijd kan u samen met uw kind nog even onze Wiesjweghof verkennen. Maak kennis met 

onze cavia's, kippen, geitjes, insectenhotel, zandbak,...  

 

 



Onze Rakker... 

 
- Zoals  eerder meegedeeld, wordt onze Rakker verder uitgewerkt. In bijlage de eerste info/ 

mogelijkheid tot inschrijving. Zie ook rubriek 'schoolopvang' op onze website! 

 

TERUGBRENGEN TEN LAATSTE 05/09 

 

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

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

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

 

 

Ons nieuw huiswerkbeleid 

en huiswerkklassen lagere school... 
- Ook dit schooljaar volgen we met de lagere school ons huiswerkbeleid verder op. Meer info 

hieromtrent zal u op de eerste infoavond worden meegedeeld. 

 

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

huiswerkklas voor de klassen 1 & 2, 3& 4, (15.15-15.45uur) en klas 5& 6 (15.15-16.00uur) 

organiseren.  

 

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

 

TERUBRENGEN  TEN LAATSTE 05.09 

 

-De huiswerkklassen starten vanaf 12.09 

 

Onze ouderraad... 

 
 

-Voorzitter:   Els Uyttendaele 

-Penningmeester Els Vanloo 

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

 

 

Onze samenwerking met het VCLB... 

 
 

Rita Desmet  Logopedie 

Annemie De Rijck Arts 

Tamara Brackman Verpleegkundige 

Eline Verstraeten Psycho -pedagogisch consulent/werker 

Assunta Giljoen Maatschappelijk werker 

 

 

 

 

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

email: info@vclbaalst

.be 
 

mailto:info@vclbaalst.be
mailto:info@vclbaalst.be


Ander belangrijk nieuws... 

 
 

- Tijdens de vakantieperiode werden de 4 buitendeuren tussen de kleuter- en lagere speelplaats 

volledig vernieuwd. Klas 4 en 5 werden volledig aan onze team- teaching aangepast . 

- 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, zoals in het schoolreglement vermeld,  een fluohesje te 

dragen! Hierop zullen wij nog nauwkeuriger toezien dan voorheen! 

- 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! 

- We wensen geen individuele pakjes n.a.v. een verjaardag uit te delen. Volg hierover de geldende 

klasafspraken. 

- 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. 

 

Andere documenten... 
 

-U kan volgende brieven  in dit bundeltje terugvinden. 

 

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

  TERUGBRENGEN TEN LAATSTE 05.09 

 -Goedkeuring schoolreglement (kleuter- en lagere school) 

  TERUGBRENGEN TEN LAATSTE 05.09 

 -Bestelformulier 'uitrusting bewegingsopvoeding lagere school' en info  bewegingsopvoeding 

kleuterschool 

  TERUGBRENGEN TEN LAATSTE 05.09 

 - Hulpcheque ouders 

  TERUGBRENGEN TEN LAATSTE 05.09 

 - Strookje info buitenschools lidmaatschap (schoolfoto) 

  TERUGBRENGEN TEN LAATSTE 05.09 

 

 -Attest toedienen medicijn (zie bijlage!) 

 -Schooltoelage: U heeft misschien recht op financiële steun? (zie bijlage!) 

 -Praktische infofiche (zie bijlage!) 

 -afwezigheidsbriefjes (zie bijlage!) 

 

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

vinden!  

 

 

 

 

 

 


