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Met deze eerste nieuwsbrief willen wij jullie 
informeren over de start van het nieuwe 
schooljaar. Hij staat vol nuttige en bruikba-
re gegevens en zal een hulp zijn om het 
nieuwe schooljaar goed in te zetten. 

Een digitale versie van de nieuwsbrieven, 
die om de maand verschijnen, kan je een heel jaar lang terugvinden op onze web-
site www.sintlambertusekeren.be.  

Het schoolteam wenst alle leerlingen alvast een fijne start.                                             
We hopen dat iedereen zich snel thuis mag voelen in onze basisschool. 

Veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief en infobladen! 

  

 

Beste ouders, 

Kalender 
Vr 01/09 

Do 07/09 

Ma 11/09 

Wo 13/09 

Do 14/09 

Ma 18/09 

Di 19/09 

Vr 22/09 

Wo 27/09 

 

Start schooljaar en koffiedronk van de ouderraad 

Ouderavond lagere school (start om 16u en 19u) 

Eerste keer zwemmen klassen 1a, 1b, 2a en 3b) en kleuters 

Toon je sport@school  (brief volgt nog)  

Ouderavond kleuterschool (start om 16u en 19u) 

Eerste vergadering van de ouderraad (start om 20u refter LS) 

Sportdag 4a en 4b 

Sportdag  3a en 3b 

Scholenveldloop Hagelkruispark (brief volgt nog) 
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Wie is wie in onze school ? 
Schoolbestuur: vzw KOBA Noordkant                                               
   (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) 

Afgevaardigd Bestuurder: Rony Mathijssen 
Voorzitter: Martin Maesen 
Voorzitter Plaatselijk Comité Ekeren Centrum: Karel Lansloot 

 
Scholengemeenschap:  Noordrant 
Directeur Coördinatie: Loewie Delvou  
 
Onze basisschool behoort tot het scholennetwerk van het Vlaams 
Lasalliaans Perspectief. Het VLP heeft haar wortels bij de Broeders 
van de Christelijke Scholen en vormt een actief netwerk dat scholen en andere op-
voedkundige organisaties ondersteunt vanuit de levendige inspiratie die Jean-
Baptiste De La Salle ons naliet.  
  
Kleuterleiding: 
Klasleerkrachten: Veerle Liekens, Kelly Goyvaerts en 
Lisa Geis, Willeke Maes, Lies Devos,                              
Lisa Geis en Bert Vandael 
Ondersteuners: Veerle Wouters, Bert Vandael en Lisa Geis 
Kinderverzorging: Wendy Adriaenssens 
 

Lagere school: 
1ste leerjaar A : Nele Van Overloop  
1ste leerjaar B:  Charlotte Mertens   
2de leerjaar A: Julie Tuyaerts 
3de leerjaar A:  Leen Verhelst  
3de leerjaar B: Lien Claessens 
4de leerjaar A:  Marian Pesic 
4de leerjaar B:  Anneleen De Moor 
5de leerjaar A:  Patricia Feyens en Kathleen Feyens (duobaan) 
6de leerjaar A:   Anne Grillet en Kelly Van Tuyn (duobaan) 
6de leerjaar B: Anke Anthonissen 
 

Ondersteuning lagere school: Carolien Slegers, Melinda Kende (interim: Anouk 
Vandeven) en Lien Braspenningx 
 

Sport en zwemmen: Tom Teughels (lagere school)  Ilse De Bonte (kleuterschool) 
   

Zorgteam: 
Inge Baeten (zorgcoördinator) 
Hans Coolen, Anne Grillet en Tessa Verberck   (Zorg en GOK lagere school) 
Ilse Van Praet, Véronique Simons en Veerle Wouters (Zorg en GOK kleuterschool) 
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Directie: Peter De Belie 
 
Secretariaat: Mich Dor (werkt niet op donderdag) 
 
Onderhoud: Sabrina Simons, Kanya Khumphornphaison, José Fransen en Gerda 
Corten  
 
Voorschoolse opvang: collega’s in beurtrol 
Middagtoezicht: José Fransen, Fawzia Eshaghzey, Kristel Monsieur (lagere 
school)     
Naschoolse opvang: Kristel Monsieur Fawzia Eshaghzey, Lies Devos en Willeke 
Maes, Lien Braspenningx 
 
Schoolraad:    
Afgevaardigden vanuit de ouderraad:                                                   
 (worden nog aangeduid) 
Afgevaardigden vanuit het leerkrachtenkorps:                                         
 Hans Coolen, Veerle Wouters, Nele Van Overloop en Willeke Maes 
Afgevaardigden vanuit de lokale gemeenschap: (moeten nog worden gecoöp-
teerd) 
 
 
Ouderraad:  
Tijdens de eerste ouderraad van september worden de taken verder verdeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preventieadviseur: Veerle Wouters 
 
ICT-ondersteuning: Karl Van Utterbeeck 
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Voor– en naschoolse opvang 

In onze school is er tegen vergoeding voor- en naschoolse opvang. 

Ochtendtoezicht:  Begin: 7.30u   - Einde: 8.10u 

Avondtoezicht:    Begin: 15.45u - Einde: 
17.55u 

 

De voorbewaking gaat door in de kleuterveranda 
(ingang van 7u30 tot 8u10 via de deur in de kleuter-
gang). Dit zowel voor de kleuters als de kinderen 
van de lagere school.  

De nabewaking is opgesplitst van 15u45 tot 16u30. 
De kleuters vertoeven in de kleuterveranda en leer-
lingen van de lagere school verblijven in de refter 
van de lagere school. Na 16u30 zijn alle kinderen in 
de refter.  

Voor de veiligheid van de kinderen gaat vanaf 15u45 de rode poort op 
slot. Tijdens de avondbewaking moeten de ouders dus aanbellen aan 
de rode poort en aftekenen wanneer ze hun kind(eren) komen halen. 
Dit om een juiste afrekening te kunnen maken. 

 

Aandacht: Er zal een extra kost worden aangerekend voor ou-
ders die ’s avonds: 

 na telefonische verwittiging van de school (dit kan tot 
17u55) hun kinderen laattijdig afhalen. Hiervoor wordt 
er €1 per begonnen kwartier aangerekend 

 hun kinderen zonder het verwittigen van de school na 
18u00 komen afhalen. Hiervoor wordt er € 7 aangerekend.  

 

De mensen van het avondtoezicht zijn op 
het volgend gsm-nummer te bereiken: 

0470/222.751 
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www.sintlambertusekeren.be 

Onze school heeft een eigen website : www.sintlambertusekeren.be.                                                    
 Buiten de noodzakelijke informatie vinden jullie er ook 
 foto’s en verslagen terug van de activiteiten. Zo kunnen 
 jullie mee een “kijkje” nemen in de leef– en werkwereld 
 van onze kinderen.  

   Het schoolreglement en de nieuwsbrieven                                                                   
 zullen hier ook op terug te vinden zijn.  

  Veel surfplezier ! 

 

Onze basisschool maakte de vorige schooljaren naast de wekelijkse fruitdag nog 
een andere gezonde keuze: iedere leerling zou water drinken op school.                              
Alle andere dranken worden geweigerd.                                                                     
In onze  school willen wij er aan werken om van onze kinderen ‘slimme drinkers’ 
te maken door hen enkel nog water te laten drinken want dit is gezond.                                                       
Thuis kan dit worden afgewisseld met melk en sap van fruit of groenten.                      
Liever heel weinig limonade, chocomelk en frisdranken. 

Waarom water? We zetten alvast 7 voordelen op een rijtje: 
1. Het zorgt voor een betere concentratie, minder vermoeidheid. 
2. Het beschadigt je tanden niet, want er zitten geen suikers in. 
3. Om dezelfde reden maakt het niet dik. 
4. Leidingwater is goedkoper dan alle andere drankjes. 
5. Water drinken kan buikpijn, hoofdpijn, slechte adem, constipatie vermijden. 
6. Met kraantjeswater produceer je een hoop minder afval. 
7.  Het zorgt voor een mooie huid. 
 
Om 10u00 en tijdens de middag krijgen onze kleuters water aangeboden in 
mooie, speciaal daarvoor aangekochte, nieuwe 
plastic bekers. 
Tijdens de klasuren mogen zij, indien ze dorst                                      
hebben, zelf water in een beker laten lopen                                 
aan de waterkraan in de klas en opdrinken.   
 
Bij sportdagen en buitenschoolse activiteiten mo-
gen de kinderen suikerhoudende dranken (niet-
bruisend) meebrengen.        
                                   
 
Enkel voor de kinderen van de lagere school: 
In de periode tussen de HERFSTVAKANTIE en de KROKUSVAKANTIE 
mag er een thermos meegenomen worden met een warme drank. Wij 
vragen aan de ouders om hierbij spaarzaam om te gaan met suiker.  
   

Wij kiezen voor water…. 

http://www.wildvanwater.be/LinkClick.aspx?link=961&tabid=893&language=en-US
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Een goede samenwerking vraagt goede afspraken. Daarom or-
ganiseren we de eerste contactavond graag zo vroeg mogelijk. 

 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER VOOR DE LAGERE SCHOOL 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER VOOR DE KLEUTERSCHOOL 

We voorzien de infomomenten voor de kleuterschool en de lagere school steeds 
op 2 momenten:  

 Vlak na schooltijd om 16u  

 Om 19u 

U kan zelf kiezen welk moment het best voor u past. Via een inschrijfstrookje 
kan u uw keuze bekend maken.   

Wij rekenen op ieders aanwezigheid.  Zo kunnen we goed geïnformeerd aan het 
schooljaar beginnen !  Tijdens deze infomomenten van de lagere school kan u 
ook turn T-shirts en badmutsen aankopen. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 2017-2018 

Noteer alvast in jullie agenda: 

Vrijdag 16 maart ‘18: KINDERFUIF 

Zaterdag 26 mei ‘18: SCHOOLFEEST  

Studiedagen: 

Woensdag 11 oktober 2017 

Woensdag 28 februari 2018 

Woensdag 9 mei 2018 

Oudercontacten 
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GSM-gebruik 

Het mobiele telefoontje is niet meer weg te denken uit ons 
leven. Ook vele kinderen hebben een gsm bij op school.             
In het schoolreglement staat echter dat gebruik van gsm 
door de leerlingen verboden is zolang zij onder toezicht 
staan. Dit is dus van de voorbewaking tot en met de nabe-
waking. Dan zijn er immers steeds volwassenen aanwezig 
die kunnen bepalen wat er moet gebeuren, en of er al dan 
niet moet worden gebeld.   

Indien uw kind toch een GSM bij heeft, wordt die voor de aanvang van de 
lessen afgegeven aan de klasleerkracht. 

De opmerking van ouders dat ze “altijd hun kinderen moeten kunnen berei-
ken” gaat niet op : er zijn immers genoeg plaatsen in onze maatschappij 
waar gsm-gebruik wordt beperkt of verboden. De ouders kunnen altijd con-
tact opnemen met  de school via het telefoonnummer 03/541 54 42. 

Medische steekkaart  

Door de wet op de privacy die wij als school stipt navolgen, mogen wij u 
niet verplichten om medische gegevens van uw kind op te vragen .                        
De meeste ouders zien echter het nut wel in dat wij die gegevens in ons 
bezit hebben en geven ons vrijwillig alle gegevens die nodig kunnen zijn. 
Ondervinding leert ons dat het zeer nuttig is dat wij die gegevens centraal 
beheren, toegankelijk voor alle toezichters en leerkrachten.  

Daarom vragen we u om, op vrijwillige basis van uwentwege, een medi-
sche steekkaart zo correct mogelijk in te vullen. Deze groene kaart zal u in 
de loop van de eerste schoolweek bezorgd worden.  

Ook met deze gegevens zullen wij zeer omzichtig omspringen en ze alleen 
gebruiken waarvoor u ze ons gegeven heeft. 

Op die manier hopen we de gezondheid van alle kinderen nog beter te    
kunnen garanderen, juist te handelen bij een ongeval, en de juiste tele-
foonnummers in ons bezit te hebben om ouders of anderen vlug te                  

Ouderraad 

Op maandag 18 september om 20u00 zal de startvergadering  van onze  
ouderraad doorgaan in de refter van de lagere school.                                                                        
Meer info vernemen jullie via de paarse infobrieven van de ouderraad. 

Alvast van harte welkom ! 
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Slaapklas 
Onze slaapklas zal ook dit schooljaar doorgaan in de 
achterste klas van de “villa”.                                                     
Juf Wendy verzorgt en begeleidt de jonge kleuters die ‘s 
middags een dutje willen doen.  

Meer info over de werking van onze slaapklas krijgen    
jullie tijdens de ouderavond van de kleuterschool.    

 

Rustige ruimte 

Tijdens de middagpauze organiseren we tal van activiteiten 
om de middagspeeltijd voor onze kleuters en de lagere school-
kinderen aangenamer te maken.  

Zo kunnen ze rustig spelen in de rustige ruimte, dansen en 
mee zingen met de school-CD.  

Verkeersveiligheid  
Al vele jaren staat in Lambertus verkeersveiligheid in- en 
om de school centraal. Ook dit jaar willen we voldoende 
aandacht schenken aan “verkeerseducatie en verkeers-
sensibilisering”.  

Doorheen het jaar organiseren we tal van activiteiten: 
fietslessen in de lagere school, stapdiploma’s, verkeers-
lessen, verkeersdag, zichtbaarheidsactie,… 

Gelukkig staan we hier niet alleen voor en kunnen we gebruik maken van o.a. 
onze ouderraad, het Verkeersplatform Ekeren, Provincie Antwerpen met het 
10 op 10-project, Stad Antwerpen, …  

Dit schooljaar willen we het gebruik van de fietshelm en fietsveiligheid extra 
in de picture zetten.  Meer info krijgt u hier in de loop van september. 
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Je CLB helpt 

Jouw CLB: VCLB De Wissel-Antwerpen 

 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken sa-
men met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons 
terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor 
leerlingen, ouders en scholen.  

Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus Noord Ekeren 

Markt 3 

2180  Ekeren 

  

03/542.21.55 

  

www.vclbdewisselantwerpen.be 

info@vclbdewisselantwerpen.be 

  

  

Openingsuren:                                    
8u30 tot 16 u - op maandag tot 18 uur 

Toegankelijk voor publiek :                             
9 tot 12 u   13 tot 16 u                                  
Op maandag tot 18 uur - na afspraak 

Sluitingperiodes: 

tijdens de wettelijke feestdagen 

tijdens de Kerstvakantie; 2 dagen geopend 
(zie website) 

tijdens de Paasvakantie 

tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli 
tot en met 15 augustus 

  

    

VCLB De Wissel  

Je kan naar het CLB... 

 als je ergens mee zit of je niet goed 
in je vel voelt 

 je moeite hebt met leren 

 voor hulp bij je studie- en beroeps-
keuze 

 wanneer je vragen hebt over je ge-
zondheid, je lichaam... 

 met vragen over seks, vriendschap en 
verliefdheid 

 voor inentingen 

Je moet naar het CLB... 

 op medisch onderzoek 

 als je te vaak afwezig bent op school 
(leerplicht) 

 voor een overstap naar het buitenge-
woon onderwijs 

 om vroeger of net later aan de lagere 
school te beginnen 

 bij een niet zo voor de hand liggende 
instap in het eerste leerjaar A of B 
van het secundair onderwijs 

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/
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Op onderzoek: het medisch consult 
 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de 
CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn ver-
plicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in 
het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je 
het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erken-
de vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onder-
zoek uit.  

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de   
dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een 
afspraak maken op een later tijdstip.  

 
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele 
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

 

CLB-dossier 
Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat 
met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan regels: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 

 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 

We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. 

 

Het dossier inkijken?  

Je mag een gedeelte van jouw dossier inkijken, meestal vanaf 12 jaar. Je ouders of voogd 
mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, 
dan mogen je ouders of voogd meestal (een deel van) het dossier inkijken.  Inkijken ge-
beurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven.  

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Deze kopie is erg vertrouwe-
lijk en mag voor niets anders dienen dan voor jeugdhulp.  

 

 

 

 

1e kleuterklas 3/4 jaar 

2e kleuterklas 4/5 jaar 

1e lagere school 6/7 jaar 

3e lagere school 8/9 jaar 

5e lagere school 10/11 
jaar 

1e secundair 12/13 
jaar 

3e secundair 14/15 
jaar 

Inentingen 
  

Welke inentingen kan je 
krijgen? 

Het CLB biedt gratis inen-
tingen aan. Daarbij volgen 
we het vaccinatie-
programma dat door de 
overheid is aanbevolen. 
Om ingeënt te worden 
moeten je ouders toe-
stemming geven. 

1e lagere school 6/7 
jaar 

Polio (Kinderverlamming), Dif-
terie (Kroep), Tetanus (Klem), 
Kinkhoest 

5e lagere school 10/11 
jaar 

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella 
(Rode hond) 

1e secundair 12/13 
jaar 

Hepatitis B (Geelzucht) 2x 

3e secundair 14/15 
jaar 

Difterie, Tetanus, Kinkhoest 
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Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gege-
vens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het 
mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de 
medische onderzoeken.  

 

Naar een andere school 

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier automatisch naar het CLB waar die school 
mee samenwerkt. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar, kunnen zich hiertegen verzetten. Let op ! 
Sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, 
gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moeten je ouders of jijzelf (indien 
ouder dan 12 jaar) dit binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk 
laten weten aan je (oude) CLB. Dit moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist 
met je inschrijving.  

 

En later ? 

We houden je dossier minstens 10 jaar, bij te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna 
wordt het vernietigd. 

 

 

 

Leesmoeders, begeleiding van kleuters naar het zwembad, fietsbegeleiding, 
wekelijks hulp bij het snijden verdelen van het fruit, helpen tijdens het 
schoolfeest…. Elk jaar doet onze school beroep op vele mensen om onze                  
organisatie vlot te doen verlopen. Deze mensen worden officieel “vrijwilligers” 
genoemd en worden beschermd door 
een wet (3 juli 2005). 

Voel jij je aangesproken? Geef dan ze-
ker je gegevens door aan de klasleer-
kracht(en).  

En …  op voorhand hartelijk dank voor 
uw hulp! 
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Basisonderwijs moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Aan ouders die 
hun kind in een basisschool inschrijven, mag geen direct (d.i. bij de inschrij-
ving zelf) of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden zoals in het hoger on-
derwijs wel gebeurt. Dit is de wet en wij houden ons daaraan. Wij hebben 
geen minister van Onderwijs nodig om ons daar aan te laten herinneren. 

Activiteiten en schoolbenodigdheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken 
van een eindterm of het nastreven van een ontwikkelingsdoel moeten gratis 
zijn voor de leerlingen. Indien een school in haar gemeente moet betalen om 
gebruik te mogen maken van het zwembad, krijgt ze via de werkingstoelagen 
de verplichting om kinderen van één bepaald leerjaar gratis te laten zwem-
men zodat ze de eindtermen hieromtrent kunnen bereiken … 

Voor datgene wat essentieel is voor het volgen van onderwijs, mag er dus 
geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. 

Alleen niet onderwijs gebonden kosten (naschoolse opvang, middagtoezicht, 
maaltijden, zwemmen, uitstappen…enz.)  mogen aan de ouders worden 
doorgerekend. 

De kosten van bijkomende activiteiten die bij een moderne en sociale opvoe-
ding thuishoren probeert de school alleszins tot een minimum te beperken, 
door eigen besparingen, door samenwerking en door solidariteit. 

Bij decreet zijn we verplicht om u op voorhand een overzicht te geven van 
extra financiële kosten die u kan verwachten. 

De dienst voor- en naschoolse opvang en middagverblijf zijn niet- onderwijs 
gebonden. U maakt er geheel vrijblijvend gebruik van. 

Kosten voor badmuts en sporttruitje hoeven ook niet jaarlijks weer te keren. 

Vanaf 1 september 2011 vraagt de stad Antwerpen voor alle kinderen een 
vergoeding van € 1 per zwembeurt. 

De vier- en vijfjarige kleuters en de leerlingen van het derde leerjaar mogen 
gratis zwemmen. 

De prijzen hieronder vermeld zijn het resultaat van de som van de onkosten 
van vorig schooljaar. 

Hou er a.u.b. rekening mee dat bijvoorbeeld de prijs van een autobus dit 
schooljaar opgeslagen kan zijn zodat eenzelfde uitstap meer kost dan verle-
den jaar. 

Ook kan het gebeuren dat er dit jaar meer of minder uitstappen worden ge-
organiseerd, zodat de prijzen enkel een richtlijn kunnen zijn. 

Financiële vergoedingen 
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Als school van de ‘Broeders der christelijke scholen’, met als doel-
stelling onderwijs te geven aan alle kinderen zonder onderscheid 
van afkomst, trachten wij bewust om te gaan met het financieel    
aspect van een school. Onze prijzen zijn daarom zeer scherp bere-
kend om ze zo laag mogelijk te houden: in onze berekening gaan 
we er dan ook telkens vanuit dat alle leerlingen van de bedoelde 
groep meegaan of meedoen. 

Reclame en sponsoring spelen een rol in de moderne maatschappij 
en in de belevingswereld van het kind. We sluiten beiden dus ook 
niet uit, we zullen er echter voorzichtig mee omgaan. 

Hieronder staat het schema van de aangerekende kosten van vorig 
schooljaar. Deze cijfers zijn een indicatie voor dit schooljaar.  
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Zwembeurt:                                                     € 1 

Middagverblijf per beurt                                   € 0,50 

Opvang:  

       Voorbewaking tussen 7.30u en 8.10u                       € 1 

                            tussen 7.40u en 8.10u                               € 0,50 

       Nabewaking van 15.45u tot 16.15u               € 0,50 

                         van 16.15u tot 16.45u                                  € 0,50 

                         van 16.45u tot 17.15u                                  € 0,50 

                         van 17.15u tot 17.45u                    € 0,50 

                         van 17.45u tot 17.55u                         € 0,50 

                         woensdagnamiddag                                    € 7 

Sportkleding badmuts                                                     € 3  

Turntruitje ‘Sint Lambertus’                                                 € 6 

Culturele activiteit        € 2 

Voor elke culturele activiteit wordt er een bijdrage van € 2 aangerekend op 
de factuur. De meerkost wordt gedragen door de werkmiddelen van de 
school. 

 

Tijdschriften: het aangeboden jaaraanbod zal 
u via een brief meegedeeld worden. We voor-
zien voor de kleuters en de leerlingen van de 
lagere school een interessant vast aanbod. 

 

In de slaapklas wordt er gewerkt met luiers 
(indien dit nog nodig is voor uw kind). De lui-
ers worden door de ouders voorzien. De 
school heeft steeds enkele luiers op voorraad. 
Indien er teveel gebruik gemaakt wordt van de schoolluiers wordt de kost 
doorgerekend op de 2-maandelijkse factuur.  

 

Financiële vergoedingen 
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AFWEZIGHEDEN  

Willen jullie er mee voor zorgen dat de afwezigheidsbrief-
jes steeds snel bij de klasleerkrachten geraken ?  

Zo kunnen wij deze administratie vlot verwerken.   

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf 5 halve 
dagen onwettige afwezigheden een melding gemaakt 
moet worden bij het CLB.  

Meer info en uitleg vinden jullie terug in het schoolreglement en de onderwijs info-
brochure op onze website.  

Personeelsnieuws 
Juf Melinda zal in bevallingverlof gaan begin september Juf Annouk zal haar ver-
vangen  

Juf Nele Van Loock gaat een jaar in een andere school werken. Meester Hans, 
meester Bert en juf Kelly werken dit schooljaar 4/5 tot eind april 2018.                 
Nadien komen gaan zij terug fulltime aan de slag.  Juf Marian is in een              
4/5 stelsel gestapt voor 3 maanden.  Juf Leen, juf Anne , juf Mich en juf Veerle 
Wouters werken dit schooljaar ook 4/5. 

Oversteekrijen  

Onze school heeft ervoor gekozen om te werken met 
veilige oversteekrijen in de omliggende straten van de 
school. De kinderen verzamelen in 3 rijen die door de 
leerkrachten zullen begeleid worden.  

Via een informatieve brief zal u verder op de hoogte  
gebracht worden.  
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Welkom op onze school. 

Fijn dat je er bij bent. 

Klaar voor een fantastische tocht ?  

Samen op weg met de klasgenoten,                                            

elke dag weer nieuwe leef– en leerkansen.  

Elkaar dragen en verdragen,                                                                   

elkaar helpen waar het kan 

Samen plezier maken.  

Het wordt een bijzonder tof schooljaar ! 

 

Wij hebben er alvast veel zin in !  

 

Het schoolteam 


