
 

Samen op weg... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------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 2013-2014 opnieuw 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 frisse moed dit nieuwe schooljaar tegemoet kunnen gaan. 

 

Nieuwe leerlingen en hun ouders verwelkom ik van ganser harte en ik hoop dan ook dat zij 

zich snel op onze school thuis zullen voelen. 

  

Dit schooljaar zullen onze kinderen en schoolteam hun schouders onder het  thema 

‘'Wij een groene school? NATUURlijk...'  zetten. 

 

Een jaarthema dat we gedurende het schooljaar verder zullen uitwerken in kleinere projecten 

en activiteiten. Zo zullen volgende onderwerpen aan bod komen: 

- Natuur 

- Energie 

- Verkeer 

- Afval 

- Water 

 

Het begrip milieuzorg op school (kortweg 'MOS') zal dan ook vaak te zien en te horen zijn! 

 

Aangezien onze infoavond op vrijdag 06 september enkel nog in de verschillende klassen 

zal doorgaan, wens ik enkele belangrijke zaken in volgende infobundel te vermelden. Een 

aantal zaken zullen u vertrouwd lijken, maar er zijn ook veranderingen doorgevoerd daar wij 

onze kwaliteit steeds wensen te verbeteren. In dit opzicht was de voorbije ouderenquête een 

dankbaar instrument. 

 

Ik hoop dan ook dat u volgende bladen aandachtig zal doornemen!Uiteraard zal u nog meer 

info via onze website en maandbladen kunnen verkrijgen. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Pascal Scheyvaerts 

Directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender 
 

Hieronder vindt u een planning van enkele activiteiten terug. Uiteraard zullen er nog 

bijkomende activiteiten worden georganiseerd of kunnen bepaalde data nog veranderen, maar 

deze zullen via het maandblaadje definitief worden bevestigd. 

 

Op volgend blad treft u reeds aan: 

- de definitieve data van de verlofdagen terug. 

- schooluren OPGELET op woensdag sluit de school om 12uur haar poorten!  

  opvang= De Pagadder 

- contactgegevens van onze school 

- contactgegevens VCLB 

- afspraken afwezigheden 

- afspraken eten en drinken 

 

 

      ZWEMKALENDER 

 
3/sep  klas 2A&B 

10/sep  klas 2A&B 

17/sep  klas 2A&B 

24/sep  klas 2A&B 

   

1/okt  klas 5&6 

8/okt  klas 5&6 

15/okt  klas 5&6 

   

22/okt  klas 4 

5/nov  klas 4 

12/nov  klas 4 

19/nov  klas 4 

26/nov  klas 4 

3/dec  klas 4 

   

10/dec  klas 3 

17/dec  klas 3 

7/jan  klas 3 

14/jan  klas 3 

21/jan  klas 3 

28/jan  klas 3 

   

4/feb  klas 5&6 

11/feb  klas 5&6 

18/feb  klas 5&6 

25/feb  klas 5&6 
 

 

RAPPORT& OUDERCONTACT 

 
6/sep  Infoavond Kl& La 

4/okt  Rapport 1 

15/nov  Rapport 2 

23/jan  Rapport 3+ 
oudercontact KL&La 

20/feb  Oudercontact Kl Geel/ 
Groen 

14/maa  Rapport 4 

28/apr  Oudercontact klas 6 

15/mei  Rapport 5 

24/jun  Rapport 6+ 
oudercontact Kl& La 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

ACTIVITEITEN 

 
5/sep  Uitstap Brussel 

 klas 3&4 

11/sep  Uitstap 
muziekacademie klas 
3-4-5-6 

12/sep  Kriebelteam 

13/ sep  Toneelvoorstelling KL& 
La 

27/sep  Startviering 

30/sept  Infoavond bib Haaltert 
klas 1A&B 

3/okt  Bezoek circus KL&La 

4/okt  Schoolfotograaf 

19-20/okt  Eetfestijn 

7/nov  Kriebelteam 

8/nov  St-Maartenfeest 

28/nov  Medisch onderzoek 
klas 5 

5/dec  Medisch onderzoek 
klas 3& 1A/B 

12/dec  Medisch onderzoek 
klas 1A 

13/dec  Kerstactiviteit 

20/dec  Kerstviering 

9/jan  Medisch onderzoek 
klas 1B 

9/jan  Kriebelteam 

21/jan  Infoavond secundair 
klas 6 

29/jan  Gezond ontbijt Kl&La 

3& 10/feb  Medische controle Kl 
Paars/ Rood 

7/feb  Taartenslag 

28/feb  Carnavalsstoet 

13/maa  Kriebelteam 

4/apr  Vastenviering 

24/apr  Kriebelteam 

6/mei  Medische controle Kl 
Oranje 

8/mei  Infoavond boerderijklas 



klas 1A/B 

16/mei  Schoolreis Kl& La 

18/mei  Vormsel 

27/mei  Scholenveldloop La 

29/mei  Eerste communie 

14/jun  Schoolfeest 

20/jun  Afscheid klas 6 

25-26/jun  Boederijklas klas 1A/B 

27/jun  Slotviering en einde 
schooljaar 

 

 

 

Rapport 
 

- Onze manier van rapporteren zal dit schooljaar worden aangepast waardoor onze rapporten 

er heel anders zullen uitzien. Via een latere infobrief zal onze visie alvast worden 

verduidelijkt! 

 

 

Oudercontact 
 

- Op een later tijdstip zal u voor de verschillende oudercontacten nog een uitnodiging 

ontvangen. Het is belangrijk dat u op deze momenten kan aanwezig zijn zodoende de 

vorderingen van uw kind kunnen worden besproken. Uiteraard kan u bij eventuele dringende 

vragen de leerkracht reeds vroeger contacteren. Elke leerkracht is na schooltijd immers kort 

aanspreekbaar. Voor een uitgebreid overleg dient u met de desbetreffende leerkracht een 

afspraak te maken! 

 

 

Zwemmen 
 

-De zwemlessen zullen ook dit schooljaar in het zwembad te Liedekerke doorgaan. De 

kinderen zullen steeds door juf Lore (LO- leerkracht kleuterschool)& meester Kristof (LO-

leerkracht lagere school) worden begeleid.  

 

 

Aanwezigheden van onze leerlingen 
 

-Voor de ontwikkeling van onze kinderen is het belangrijk dat zij op school aanwezig zijn. 

-Dit geldt zowel voor de kinderen van de lagere school als voor onze peuters en kleuters. 

-Enkel de afwezigheden van leerplichtige kinderen dienen via een ziektebriefje van de school 

of een doktersattest verantwoord te worden. Je vindt deze schoolbriefjes op het volgende blad 

terug. 

-Medicijnen kunnen enkel door de leerkracht worden toegediend indien je een medisch attest 

hebt ingevuld. Ook dit document vind je in deze bundel terug. 

-Uiteraard is het ook fijn voor de leerkracht dat je de afwezigheid van uw niet-leerplichtig 

kind doorgeeft (telefonisch, via mail van de school) 

-Leerlingen kunnen pas in het eerste leerjaar starten indien ze het schooljaar ervoor reeds 220 

halve dagen (6-jarigen) of 185 halve dagen (5-jarigen) aanwezig waren. Indien dit niet het 

geval is, moet uw kind eerst een taalproef o.l.v. het VCLB, afleggen. 



-Een kind wordt vanaf 01/09 enkel als aanwezig beschouwd indien het om 08.30uur stipt 

aanwezig is. 

-De volledige reglementering vindt u in het schoolreglement terug! 

 

 

Gezond op school 
 

-Het gezondheidsbeleid zal dit schooljaar binnen ons jaarthema worden opgenomen. 

-Op maandag brengen alle kinderen een stukje fruit van thuis mee naar school 

-De data waarop de kinderen van de school, i.s.m. fruithandel Mango, een stukje fruit 

ontvangen, worden via de maandbladen meegedeeld. 

-Snoep, chocolade en dergelijke zijn op school niet toegestaan (ook niet bij verjaardag!). 

-Op de eerste schooldag hebben de kinderen een koekjes- of fruitdoosje gekregen. Het is de 

bedoeling hun stukje fruit of koekje in dit doosje te stoppen waardoor zij geen extra- 

verpakkingen naar school moeten meebrengen. Naamteken het doosje alvast zorgvuldig! 

-Tijdens de speeltijden gebruiken de kinderen hun IDO-drinkbus of een ander exemplaar. -----

-Tijdens de middag kopen ze een drankje van de school of gebruiken ze een eigen drankje 

(GEEN IDO-drinkbus op dit moment!) 

-Meer info kan u in het schoolreglement terugvinden. 

 

Verkeersveiligheid 
 

-Onze school besteedt veel aandacht aan de veiligheid van onze kinderen, zowel op school als 

in de onmiddellijke omgeving ervan. Mogen wij u vragen om als (groot)ouder het goede 

voorbeeld te geven? 

-Onze verkeersbrochure en schoolbereikbaarheidskaart zijn nuttige documenten! 

-Vanaf 03/09 organiseren we niet enkel een rang naar de grote provinciewegweg toe, maar 

ook een rang die de voetgangers en fietsers naar de voet van de Bergstraat zal leiden. Deze zal 

via de Wolvenstraat vertrekken en wij vragen u om hiermee rekening te houden! 

-Vanaf 03/09 zal er een leerkracht postvatten aan de poort in de Beekstraat. Het is de 

bedoeling onze leerlingen veilig te laten oversteken. U kan dus gerust zeer kort halt houden en 

uw kind laten uistappen. De leerkracht zorgt voor een veilige oversteek! 

-Kinderen mogen de school nooit alleen verlaten! 

-De initiatieven hierboven laten u toe niet meer massaal in de Wolvenstraat te moeten 

parkeren. 

-Gebruik ook zeker de parkeergelegenheid aan het kerkplein en de Kerkstraat! 

 

 

-Kinderen dragen dagelijks hun fluojasje. 

-De nieuwe kinderen lagere school en de kinderen van het eerste leerjaar zijn verplicht een 

jasje aan te schaffen (zie bestelbon!). Dit jasje is daarna eigendom van uw kind en daarom is 

het naamtekenen van dit vestje dan ook noodzakelijk. 

-Indien wij merken dat zij geen fluojas dragen, zullen wij u een herinneringsbriefje meegeven. 

Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zullen wij een nieuw schooljasje meegeven en 

factureren. 

 

Andere info 
 

- 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. 

 

Huiswerkklas 
 

- In deze infobundel kan je het inlichtingen-& inschrijvingsblad terugvinden.

 TERUBRENGEN DINSDAG 03/09 

-De huiswerkklas start de tweede schoolweek! 

 

 

Andere documenten 
 

-U kan volgende brieven  in dit bundeltje terugvinden. 

 

 -Aankoop klasmateriaal 

  TERUGBRENGEN DINSDAG 03/09 

 -Bestelfomulier 

  TERUGBRENGEN DINSDAG 03/09 

 -Goedkeuring schoolreglement 

  TERUGBRENGEN DINSDAG 03/09 

 -Schooltoelage: U heeft misschien recht op financiële steun? Kijk in deze brochure! 

 

 

Ouderraad 
 

-Voorzitter:   Sarah Carkers 

-Ondervoorzitter: Els Uyttendaele 

-Penningmeester Karen Goessens 

 

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

 

 

VCLB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest belangrijke brieven, documenten...zijn steeds op de site terug te vinden! 

(rubriek 'briefwisseling') 


