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Wegwijs in De Wegwijzer 

 
 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling  

 

 

Is het jou ook al opgevallen? Het schooljaar is bijna halfweg ….  

De kerstvakantie en eindejaarsfeesten staan voor de deur! Tijd voor ons tweede 

krantje van dit schooljaar. Zoals beloofd in de eerste versie, werken we de tweede 

waarde van onze visie uit:  

 

 
 

            Openheid  

 

 

 

 

 

 

Wat verstaan wij onder openheid?  
Een team dat open staat voor ideeën en/of positief kritische feedback van de leer-

lingen en de ouders.  

We proberen steeds toegankelijk te zijn, zowel de directie, de leerkrachten als alle 

andere teamleden en streven naar een open en transparante communicatie. We vinden 

het belangrijk dat alle betrokkenen op een respectvolle manier hun mening kunnen ge-

ven en dat we luisteren naar de feedback.  

 

De school werkt nauw samen met de interne participanten: de leerlingenraad, de 

schoolraad en het oudercomité. Verder hierover meer.  
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De schoolraad  
Hoe participeert een schoolraad aan het schoolgebeuren, schoolmaken en schoolbe-

leid? Op geregelde tijdstippen is er overleg en wordt er advies gegeven aan de school, 

de scholengroep, de algemeen directeur of de raad van bestuur.  

 

Vorig schooljaar heeft u als ouder kunnen mee kiezen en beslissen wie voor de ko-

mende legislatuur deel uitmaakt van de schoolraad. We stellen u graag de nieuw verko-

zen schoolraad voor.  

Heeft u een vraag? Een tip? Een mededeling? Aarzel niet om iemand van de schoolraad 

te contacteren!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. Sylvia D’hooge     Mevr. Anouska Cassier  Mevr. Katja Van Overmeire 

mama van Nand (L1) en      mama van Diewert (L3) en   mama van Liam G. (L1a) 

Lori (K1b)       Wietse (L1a)     (voorzitter) 

(secretaris)      (ondervoorzitter) 
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De verkozen ouders en personeelsleden hebben deze gecoöpteerde leden verkozen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mevr. Ingeborg Lameire   Dhr. Peter De Bruyne  

  mama van Alexander (L4)   papa van Brent (L3) 

 

De verkozen personeelsleden en de directeur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juf Sarah,    directeur  juf Petra  Cindy,  

 zorgcoördinator            K3   boekhoudster 
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De leerlingenraad  
De leerlingenraad heeft besloten om dit schooljaar twee ‘hot items’ in overleg met de 

school uit te werken: de refter en de speelplaats, startend met de refter.  

 

Het is fantastisch hoe ze hun taak opnemen. Ze gaan echt in overleg met elkaar en 

met de school. Ze nemen hun verantwoordelijkheid terdege op en geven zeer concrete 

en realistische voorstellen in het belang van alle kinderen, niet enkel in hun eigen be-

lang!  

Iedere zitting wordt begeleid door de stuurgroep leerlingenraad: juf Joke van L6 (er 

even tussenuit wegens bevallingsverlof), juf Ruth van LO en meester Jürgen van L4.  

 

Een paar adviezen van de leerlingenraad, ze verspreiden de uitgebreide info zelf aan 

de leerlingen:  

 Geen refter meer maar een restaurant: Lunchhouse  

 Aandacht voor welbevinden, respect voor elkaar en algemene beleefdheidsregels.  

 Eten tussen 12u00 en 12u45, kiezen wanneer je eet.  

 Tafels van 4 à 8 personen.  

 Zitten waar je wil, ook aan de bar. 

 Elke dag soep:  

maandag pompoensoep,  

dinsdag tomatensoep,  

donderdag preisoep,  

vrijdag groentesoep. 

 Restaurant volzet = even wachten.  

 

We starten een testfase na de kerstvakantie en evalueren net voor de paasvakantie. 

In een volgend schoolkrantje meer hierover.  
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Grootouderfeest  
Dankjewel aan alle grootouders die op donderdag 23 november de hevige stortbuien 

trotseerden!  

 

 
 

Aangename en ontspannen sfeer, schitterende optredens van de kinderen, gratis kof-

fie en gebak, leuk gezelschap, …. Zeg nu zelf, wat moet er nog meer zijn om met volle 

teugen te genieten van je kleinkind(eren)?  

Heel veel dank aan de ontelbare helpende handjes!  
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We zijn in de prijzen gevallen!  
Onze school werkt al jaren aan veilig verkeer en mobiliteit, in samenwerking met VSV 

(= Vlaamse Stichting Verkeerskunde).  

Zeker in deze donkere dagen besteden we extra aandacht aan ‘gezien’ worden door 

een hesje te dragen. Aan fietsers vragen we om een fietshelm te dragen.  

Verschillende klassen krijgen een les ‘verkeer’ en er 

wordt ook in de praktijk geoefend.  

 

 

Je kan op elke school onze verdienste bewonderen 

want we werden beloond met twee bronzen medailles!  

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten leren bij  
Midden november was er pedagogische studiedag. Een welkome vrije dag voor onze 

kinderen en een grensverleggende dag voor de leerkrachten!  

Alle klasleerkrachten kregen de eerste sessie van ‘bewegen’ in functie van het nieuwe 

leerplan muzische vorming.  

Vervolg op de tweede pedagogische studiedag 19 januari.  

 

 

Sorry, beste ouders en leerlingen, hier-

van geen foto … zo sterk en zelfzeker 

voelen we ons nu ook nog niet.  
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Leerkrachten leren bij 
Neen, dis is geen foutje in de opmaak …         elke klasleerkracht volgt ook nog eens 

een nascholing techniek, georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen.  

 

De tweedaagse nascholingen zijn voor elke leerkracht op een andere dag, volledig op 

niveau van hun klas eigen klas en conform het vernieuwde leerplan wereldoriëntatie, 

onderdeel techniek.  

Verschillende workshops werden al toegepast in de klas.  

Benieuwd? Kom zeker een kijkje nemen op het techniekstoefbord:  

 in de kleuterschool aan beide ramen, naast de ingang;  

 in de lagere school in de inkom.  

 

Enkel voorbeelden:  

 Zelf plasticine maken  

 Een vliegtuig maken met een ballon 

 Een elektrisch circuit maken, met alles erop en eraan van batterij tot lamp 

 Timmeren  

 Een helikopter maken  

 Een schokdempend systeem maken  

 Hoe werken communicerende vaten?  

 … 
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Sinterklaas … 
Maandag 4 december … nerveuse kinderen … fonkelende oogjes … blije gezichtjes …   

 

Sinterklaas en de zwarte pieten brachten aan 

alle kinderen een uitgebreid bezoek. Uiteraard 

hadden ze zakken vol lekkers en speelgoed 

mee voor iedereen!  

 

 

 

 

Sinterklaas en zijn entourage bedankt het ou-

dercomité voor de sponsering! De logistieke 

ondersteuning van Humival was een fijn initia-

tief! Humival = centrum voor volwassenen met 

een verstandelijke en/of meervoudige beper-

king.  

Alles werd die dag in goede banen geleid door 

een paar geëngageerde mama’s!  
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Oudercomité en helpende handjes  
Dankzij het oudercomité en de massa’s helpende handjes, leesmama’s, zwemmama’s, 

knutselmama’s, … kan onze school verschillende initiatieven concretiseren.  

Wij, het voltallig schoolteam, willen bij deze iedereen die zich op de een of andere 

manier inzet voor de school hartelijk bedanken.  

 

Wil jij ook je steentje bijdragen?  

Super! Fantastisch! Doen!  

Kom eens langs of geef je gegevens door aan de 

leerkracht. We nemen contact met je op.  

 

 

 

Een goed excuus om te snoepen  
Welk excuus is beter om te snoepen dan een goed doel?  

Onze kleuters, en ook een beetje de kleuterleidsters, hebben deelgenomen aan De 

Warmste Week. Hoe?  

We hebben samen massa’s overheerlijke cupcakes gebakken en verkocht aan iedereen 

die zich wou opofferen om te snoepen voor een goed doel.  

Te zien aan het opgehaalde bedrag waren veel mensen bereid ….  

 

 

In totaal werd € 261 

ingezameld. Dit be-

drag gaat integraal 

naar het dierenasiel 

in Gent.  
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Nu we het toch over geld hebben … 
Beste ouders, u heeft het zeker en vast gemerkt … er is dit schooljaar van alles en 

nog wat fout gelopen met de leerlingenfacturatie. Onze excuses hiervoor!  

 

We doen er alles om dit bij te sturen, hopelijk gaat het nu de goede 

kant op.  

 

Bedankt aan iedereen voor zoveel geduld en begrip!  

 

 

 

Gimme  
Verschillende ouders hebben zich ondertussen geregistreerd op Gimme. Op die manier 

ondersteunen ze open communicatie met de school.  

 

We zitten allemaal nog een beetje in de opstartfase en ondervinden nog wat kinder-

ziektes.  

De intentie is, om vanaf volgend schooljaar, zo weinig mogelijk papieren info mee te 

geven en dat (bijna) alles via Gimme verloopt.  

Enkele voordelen van Gimme:  

 Handig, als ouder krijg je ’s morgens nog een remindertje als er b.v. zwemmen is 

die dag.  

 Kinderen kunnen niet meer ‘vergeten’ brieven af te geven.  

 Elke brief in ‘Word’ kan in gelijk welke taal vertaald worden door Gimme.  

 Gimme is volledig gratis en kan op elke smartphone, tablet, pc, …  

 

We doen een warme oproep om je vandaag nog te registreren op Gimme. Hoe? Heel 

snel en makkelijk.  
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1. Surf naar https://app.gimme.eu/registreer  

2. Ga naar je mailbox, open de mail van Gimme en klik op de link om je Gimme ac-

count te activeren.  

3. Vul je voor- en achternaam in.  

Vul je ‘rol’ als ouder in. B.v.: mama van Stef OF pluspapa van Jo. Kies een duide-

lijke en herkenbare ‘rol’.  

Typ 2 x je zelf gekozen wachtwoord.  

4. Klik op ‘kaart openen’. Er verschijnt een landkaart.  

5. Kies en klik onze school: Schoolstraat (dit zowel voor de kleuter als de lagere 

school!).  

6. Als je onze school gevonden hebt (Schoolstraat!) klik op ‘organisatie volgen”. 

7. Vink de klas(sen) aan waar je kinderen zitten om deze volgen (volgen = van die 

klas(sen) krijg je informatie).  

8. Klik aan de linkerkant op ‘alles tonen’. Je verkrijgt alle info die met onze school te 

maken heeft.  

 

 

Dit mag je niet missen …   
 Bingo avond: vrijdagavond 2 maart 

 

 

 Oudercontact: donderdagavond 22 maart  

 

  

 

 Feest op school: zaterdag 2 juni   

 

 

  

https://app.gimme.eu/registreer
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Wist-je-datjes 
 Wist-je-dat juf Joke van het 6de leerjaar in zwangerschapsverlof is? Juf Anke 

neemt over.  

 

 Wist-je-dat juf Stephanie de nieuwe leerkracht niet confessionele leerkracht ze-

denleer is?  

 

 Wist-je-dat we in januari een volledige namiddag opleiding krijgen in het gebruik 

van iPads?  

 

 Wist-je-dat we zowel in de kleuterschool als de lagere school extra inzetten op de 

taalontwikkeling?  

 

 Wist-je-dat de klasleerkrachten minstens één keer per week tussen en/of na de 

lestijden vergaderen, brainstormen om onze onderwijskwaliteit zo hoog mogelijk 

te houden?  

 

 

Beste ouders  

Beste leerlingen  

 

We zijn aan het einde van dit krantje gekomen, we hopen dat je ervan genoten hebt. 

Wij wensen jullie een fijne vakantie, gezellige feestdagen en een schitterende start 

van het nieuwe jaar.  

 

Met vriendelijke groeten  

 

Het voltallig schoolteam.  
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