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Beste ouders, beste kinderen
EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Inhoud

Het schooljaar is weer gestart. Maandag 2 september staan we
met het voltallige team voor u klaar. Hoog tijd om
vakantieverhalen uit te wisselen met de vriendjes. Hoog tijd om
te kijken wie die nieuwe juf of meester is. Hoog tijd om nieuwe
vrienden en vriendinnen te ontdekken.
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Met 188 kinderen en 32 personeelsleden zijn we van plan er
weer een schitterend jaar van te maken.
Deze info zal u maandelijks op de hoogte houden en informeren over allerlei schoolse activiteiten, bezigheden, aandachtspunten.
Mag ik vragen om elke maand toch even de tijd te nemen om
deze maandinfo goed door te nemen. Zo bent u zeker op de
hoogte van alles dat staat te gebeuren.
Best hangt u ook de maandkalender en de belangrijke berichten
aan uw prikbord.

Wij hopen dat uw kind dit zal mogen ervaren.
We zullen proberen naar uw kind te luisteren, te waarderen en
zo positief mogelijk aan te moedigen, te appreciëren en vooral
te begeleiden. De eigenheid van uw kind, uw kind zoveel
mogelijk kansen geven tot verkenning, tot begrijpen van ... zijn
onze aandachtspunten.
Wederzijds vertrouwen en een positieve samenwerking vormen
alvast de basis.
Samen kunnen we er iets moois van maken dat vooral onze
kinderen ten goede komt.
Bedankt voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Infoavonden
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Een woordje van dank
Afwezigheid directeur
Vorig schooljaar was ik vanaf 25 april niet meer op school wegens twee operatieve
ingrepen. Hierbij wil ik alle personeelsleden van harte danken voor hun inzet
tijdens mijn afwezigheid.
Een speciaal woordje van dank gaat naar mijn vervanger, Giovanni Baert.
Giovanni, je deed dit voortreffelijk. Niets was je te veel en op alle vlakken was je
inzet formidabel! Van harte bedankt!

Personeel: kleuter / lager - Zorg
In de kleuterafdeling starten we in de tweede kleuterklas met 26 kleuters en in de
derde kleuterklas met 29 kleuters. (in PK: 7, in KO1: 16)
In samenspraak werd een verschuiving gedaan bij de kleuterjuffen. Dit schooljaar
staat juf Sofie volledig in het derde kleuter. Omwille van de grote klasgroep wordt
KO3 ontdubbeld in de voormiddag (ma, di, woe en do). Juf Francine neemt dan de
helft van de klasgroep in haar prachtig ingericht klasje (vroegere bib).
De vroegere duopartner van juf Francine, juf Kristien staat nu halftijds in het
eerste kleuter waar juf Roos de andere helft invult.
Omwille van de grote klasgroep in het tweede kleuter krijgt juf Mieke
ondersteuning van de kinderverzorgster An Segaert.
Juf Caroline heeft ook haar klasje al knusjes ingericht om de 7 peuters te
verwelkomen.
Juf Ria geeft nog steeds de uurtjes lichamelijke opvoeding in de kleuterafdeling.
In de lagere afdeling zien wij geen grote wijzigingen.
Juf Marian, de zorgleerkracht zal nu naast de zorg in de lagere afdeling ook enkele
uren zorg geven in de kleuterafdeling.
Kris Algoet blijft als zorgcoördinator de zorg coördineren in school en is een
schakel tussen school, ouders, CLB en de externe hulp.
Zo zorgen wij voor een optimale zorgverlening in alle klassen, zowel de kleuter- als
de lagere afdeling.
Alle leerkrachten richtten hun klasje heel mooi in om ieder kind goed te
ontvangen.
Ik wens alle kinderen en alle personeelsleden alvast een fijn schooljaar 2013 – 2014

toe!

Infoavond in de klas

U wordt zeker
verwacht op onze
infoavond van
kleuter / lager!

Dit schooljaar organiseren alle klassen van het kleuter en van de lagere afdeling
terug een infoavond.
Voor de kleuterafdeling zal dit doorgaan op donderdag 26 september 2013.
Voor de lagere afdeling gaat dit door op maandag 23 september 2013. (voor het 6e
leerjaar is dit op maandag 30 september).
U krijgt daarvoor nog een inschrijfblaadje.
Met de infoavond willen we zorgen voor een goede communicatie naar alle ouders
toe en wordt iedere ouder goed op de hoogte gebracht van de manier van werken
en de gemaakte afspraken in de verschillende klassen.

OPGELET: Op maandag 9 september heeft uw kind al geen school omwille van onze eerste
pedagogische studiedag.
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Schooladministratie – Schoolreglement – schoolinterne afspraken
Mogen we vragen dat u de brieven die u via uw kind ontvangt zoveel mogelijk, volledig ingevuld, tijdig
terugbezorgt.
Het volledige schoolreglement (infobrochure, afsprakennota) en bijkomend de schoolinterne afspraken vindt
iedereen terug op de schoolwebsite en binnenkort ook op Smartschool. Daarbij vinden jullie tevens de
geactualiseerde info van het schooljaar 2013-2014. Alle ouders moeten daarvoor tekenen voor akkoord.
Indien u toch de papieren versie van het schoolreglement en de geactualiseerde info van het schooljaar 20132014 wenst, kunt u deze, op uw vraag, verkrijgen in het secretariaat.
Het boekje ‘schoolinterne afspraken’ is ook een vast onderdeel in onze school.
Alle ouders van de kleuterafdeling kunnen deze nalezen op de schoolwebsite. De kleuterleerkrachten bieden daar,
tijdens de lessen, regelmatig de nodige aandacht aan.
Alle leerlingen van de lagere afdeling krijgen dit mee om te gebruiken in de klas. Eerst nemen ze dit mee naar huis
om te laten lezen door de ouder(-s). Nadat de ouders dit gelezen hebben, tekenen zij voor akkoord op de laatste
bladzijde en neemt het kind dit terug mee naar de klas om te gebruiken.
Alles is te vinden op:

http://gemeenteschool.sint-denijs.be/ (bij Informatie – Schoolreglement).

 Grootste wijziging dit schooljaar:
Afwezigheid wegens ziekte voor een leerplichtige leerling.
Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de
directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Indien tijdens het schooljaar
al vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist.
Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest
verplicht.
NIEUW:
Een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de
krokus-, de paas- en de zomervakantie moet in alle gevallen gestaafd worden door een medisch attest,
uitgereikt door een arts.

Turnkledij

(lagere afdeling)

De turnkledij (lagere afdeling) kan aangekocht worden. Daarvoor krijgt u een
bestelformulier.
Mogen we vragen om de turnkledij duidelijk te naamtekenen en de afspraken
i.v.m. het onderhoud ervan goed op te volgen (best wekelijks wassen). Zolang de
nieuwe turnsetjes nog niet geleverd zijn vragen wij dat uw kind een T-shirt en
kort broekje van thuis meebrengt. Onze excuses dat deze niet meer voorradig
zijn.

Smartschool
Dit schooljaar zetten wij Smartschool ook open voor de ouders. In de loop van september krijgen jullie de
inloggegevens om op Smartschool te gaan. Daardoor zullen wij vlugger en efficiënter de communicatie kunnen
doen verlopen. Alle nodige info, formulieren, … zal u terugvinden op Smartschool. Het nalezen van het
schoolreglement, de vrije schooldagen bekijken, de maand- en jaarkalender van uw kind terugvinden, dit alles zal
mogelijk worden. Ook schoolberichten van school naar de ouder(-s) en omgekeerd kunnen dan snel opgemaakt en
doorgestuurd worden.
Hou uw briefwisseling in de gaten; Smartschool voor ouders komt er aan.

Wachten in de turnzaal
Kinderen die tijdens de middag of avond in de turnzaal wachten om
afgehaald te worden mogen niet op de klimrekken of turntoestellen spelen.
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Veilig naar school!
Respecteer de Zone 30:
Zone 30 wordt aangegeven door het zone 30-bord. Het bord volstaat zeker niet om de
snelheid daadwerkelijk af te remmen. Mogen wij iedere weggebruiker vragen daar
steeds de nodige aandacht aan te besteden. Door samen onze verantwoordelijkheid te
nemen kan dit lukken! Wij vertrouwen op ieders medewerking.
Met de fiets naar school:
Iedereen die met de fiets naar school komt plaatst de fiets steeds in de fietsenstalling
achteraan de school. Hij/zij zorgt dat zijn/haar fiets steeds gesloten is. Laat de fiets
nooit staan in het weekend.
Fluojasjes:
Omdat we de veiligheid van de kinderen heel belangrijk vinden, stimuleren we al onze
kinderen tot het dragen van een fluojasje gedurende het hele schooljaar. Bij het te
voet of met de fiets naar school komen is het aangeraden om steeds een fluojasje aan
te trekken. Ook onze leerkrachten die de rijen begeleiden en die met de klas een
leerwandeling doen, zullen een fluojasje aantrekken.
Met de auto gebracht:
Wij promoten het verkeersvriendelijk naar school komen (te voet, met de fiets, met
de schoolbus). Indien u toch de auto neemt; gelieve dan bij het brengen of afhalen van
uw kind de hoofdingang en tevens de doorgang voor de schoolbus (via de weg naast de
school) vrij te laten.
Bij het brengen of afhalen van uw kind naar of van de opvang, parkeert u de wagen
steeds buiten de groene poort, zo zijn we zeker dat de kinderen zich veilig kunnen
bewegen in de school. Bij het binnenkomen van de school begeven de kinderen zich
onmiddellijk naar de speelplaats, ze blijven niet in de inkomhal of aan de poort van de
opvang. Zo kunnen de toezichters hun taak goed uitvoeren. De kinderen van de lagere
afdeling begeven zich naar de speelplaats van het lager via de kleuterspeelplaats, zij
gaan niet door de gangen. Bij regenweer spelen de kleuters in de inkomhal en de
lagere schoolkinderen onder het afdak van de kleuterspeelplaats.

Wanneer is onze zorgcoördinator
Kris Algoet op school?
Ma
8.00u.
12u.
13.00u
–
16.00u.

Di
8.00u.
12u.

Wo

Do
8.00u.
12u.
13.00
u –
16.00
u.

Wanneer is het secretariaat
open op school?

Vr





Ma

Di

13u.
17u.

13u.
17u.

Wo

Do
13u.
17u.

Vr
8u. 12u.
13u.
15u.

Voor afspraak: 056/45 57 72
of stdsec@scarlet.be

Voor afspraak: 056/45 57 72
of stdzoco@scarlet.be

Steeds bereikbaar voor problemen of vragen met
de maandrekeningen, bij contante betalingen, …

Steeds bereikbaar voor vragen over uw kind;
ontwikkelings- of leerproblemen, socioemotionele problemen, gedragsmoeilijkheden
of vragen rond de aangeboden hulp.



U kunt zien of Kris op onze school aanwezig is.
Wanneer haar foto duidelijk zichtbaar uithangt aan
de schoolpoort is Kris aanwezig. Wanneer haar
silhouet zwart is, is Kris afwezig op school. Houd dus
de schoolpoort in de gaten

We zitten ook op het web!

AANWEZIG

AFWEZIG

http://gemeenteschool.sint-denijs.be/
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Veilig terug naar school
De school is weer begonnen en alle
kinderen trekken weer te voet, met de fiets
of met de wagen naar de school.

Als uw kind te voet of met de fiets naar school gaat
 Leer uw kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden.
Het is niet omdat uw kind zelf een auto ziet, dat de
bestuurder uw kind ook gezien heeft.

Hierbij enkele tips voor ouders en kind:
 Geef uw kinderen een hand, en loop zelf
aan de straatkant.

 Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) zodat uw kind
opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn heldere
jassen met reflecterende strips ideaal.

 Ren nooit terwijl u oversteekt en laat ook
uw kind dit niet doen.

 Leer uw kind dubbel zo goed op te letten in de buurt
van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun
parkeerplaats uitrijden, zien uw kind vaak niet.

 Kies een goede fiets: aangepast aan de
grootte van het kind. Vooral de remmen
zijn belangrijk.

 Weeg goed af of uw kind reeds zelfstandig naar school
kan stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg om de
schoolweg veilig af te leggen? (Kinderen van minder dan
8 à 9 jaar zijn niet in staat om efficiënt op alle
verkeerssituaties te reageren. Dat blijkt uit studies.).

 Dragen van een fietshelm en fluojasje is
aanbevolen
 Boeken- en andere tassen zet u stevig op
de bagagedrager.

 Kies zorgvuldig en oefen de route die het kind alleen
zal volgen. De kortste route is niet altijd de veiligste!
Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of
het nog steeds goed gaat.

 Gebruik altijd een autogordel en indien
nodig voorziet u best een aangepast zitje.
 Parkeer niet op het voetpad, zebrapad of
voor de schoolpoort.

 Geef zelf altijd het goede voorbeeld.

 Neem de veiligste weg naar school.

Kosteloosheid
Het principe van kosteloosheid in het basisonderwijs is niet nieuw. Het decreet
basisonderwijs (2001) bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen
vragen voor de kosten die zij maken om hun leerlingen de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen te laten halen/nastreven.
De scholengemeenschap Zwevegem werkt reeds een hele tijd volgens dit principe. Er is
een lijst verschenen die de materialen opsomt die door de school moet worden ter
beschikking gesteld (zie infobrochure). Deze lijst geeft meer duidelijkheid naar ouders.
Zo kunnen wij als school nog een aantal basiszaken aan de ouders vragen (schooletui,
boekentas, kaftpapier, …).

Ondersteuning in de school
Onze
zorgcoördinator,
Kris
Algoet,
(stdzoco@scarlet.be) vindt u nog steeds in
haar lokaal, naast het secretariaat. Kris
kunt u meestal bereiken op maandag,
dinsdagvoormiddag en donderdag. Voor
alle vragen of problemen rond de zorg van
uw kind kunt u bij haar terecht. Samen
met het schoolteam gaat ze op zoek naar
de beste oplossing en coördineert zij het
verloop van de zorg.
Marian Gaeremynck (stdmar@scarlet.be)
zal de nodige bijkomende ondersteuning
bieden als zorgleerkracht in de lagere
afdeling en een aantal uurtjes in de
kleuterafdeling.

Aanvraag studietoelage
Op het secretariaat kunt u formulieren
bekomen voor de aanvraag van de
studietoelagen. Misschien komt u ook in
aanmerking? Wilt u hulp bij het invullen
er van, neem dan ook contact met ons
secretariaat. Voor persoonlijk hulp bij
het invullen of voor al uw vragen kunt u
op donderdag 12 september 2013 van
13u tot 16u naar de zitdag te Kortrijk
(Sociaal Huis, Budastraat 27). Zie ook:
http://www.ond.vlaanderen.be/studie
toelagen/
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LEERKRACHTEN
16

13

11
10
8

7

1

12
14

9

2

3

15

4

5

17

18
19

6

1 Sofie Pluym (KO3)

8 Kristien Vanoverberghe (KO1)

15 Kris Algoet (ZOCO)

2 Filip Vandemeulebroucke
(Lag 4)

9 Nathalie Buysens (LAG2)

16 Jan Chiers (LAG6)

3 Francine Callens (KO3)

10 Liesje Vervaecke (LAG1)

17 Geert Dumortier (LAG3)

4 Carine Vannieuwenhuyse
(secretariaat)

11 Roos Detavernier (KO1)

18 Giovanni Baert
(LAG4/Bel.O.)

5 Mieke Descamps (KO2)

12 Hilde Verstraete (RKG)

19 Ria Vandeghinste (L.O.KO)

6 Caroline Vanhaesebroucke
(PK)

13 Katelijn Allaert (LAG5)

7 Bart Desmet (directie)

14 Marian Gaeremynck (Zorg)

Ontbreken op de foto:
20 An Segaert (Kd.verz.)
21 Lieve Vandenhende (L.O.LAG)
22 Maaike Maes (NCZ)
23 Ine Vanhoe (ICT.CO.)

Maandinfo ouders Jaargang 10 nr. 1

Pagina 6

Maandinfo ouders
Ma. 2/09



Di. 3/09



Wo. 4/09



Do. 5/09

Planning september 2013

Pagina 7 van 8

Eerste schooldag - SUCCES iedereen!



DogoZ (DogoZ= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor bovenbouw.



Bibus voor 2e, 4e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet vergeten!
L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), 2kl (10u55)

Vrij. 6/09



Za. 7/09
Zo. 8/09
Ma. 9/09



Di. 10/09



Wo. 11/09



wieltjesdag voor onderbouw.

Do. 12/09




13u30: eucharistieviering lagere afdeling.
Bibus voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet vergeten!


Vrij. 13/09



Za. 14/09



Zo. 15/09



Ma. 16/09



Di. 17/09



Wo. 18/09



Do. 19/09

1e Pedagogische studiedag – kinderen hebben vrijaf.

L1 (8u40), pk (9u), L6(9u30), L3 (10u25), 3kl (10u55)

20.00u.: ouderraad in de eetzaal van de school. Geïnteresseerde ouders
zijn zeker welkom in de school.
Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Kermis Sint-Denijs (zie http://www.sint-denijs.be/kermis-sint-denijs/ )



DogoZ (DogoZ= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor bovenbouw.



Bibus voor 2e, 4e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet vergeten!
L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), 2kl (10u55)

Vrij. 20/09



Za. 21/09



Zo. 22/09



Ma. 23/09



Di. 24/09



Wo. 25/09



wieltjesdag voor onderbouw.

Do. 26/09





Bibus voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet vergeten!

Vrij. 27/09



Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.

Za. 28/09



Zo. 39/09



Ma. 30/09



infoavond voor de ouders van de lagere afdeling. De uitnodiging volgt.

L1 (8u40), pk (9u), L6(9u30), L3 (10u25), 3kl (10u55)

infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling. De uitnodiging volgt.

Infoavond voor de ouders van het 6de leerjaar

Nog niet alle planningen konden worden opgemaakt. U wordt tijdig op de hoogte gebracht
van de aanvullingen.
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Om op te hangen aan het prikbord
Eerste trimester:
herfstvakantie
wapenstilstand
Kerstvakantie

ma. 28 okt. 2013 - vrij. 01 nov. 2013
ma. 11 nov. 2013
ma. 23 dec. 2013 – vrij. 03 jan. 2014

Tweede trimester:
krokusvakantie
paasvakantie
paasmaandag

ma. 03 maa. 2014 – vrij. 07 maa. 2014
ma. 07 apr. 2014 – vrij. 18 apr. 2014
ma. 21 apr. 2014

Derde trimester:
plaatselijke vrije dag
dag van de arbeid
plaatselijke vrije dag
O.H.Hemelvaart
pinkstermaandag
extra vrije dag

ma. 28 apr. 2014
don. 01 mei 2014
vrijdag 02 mei 2014
do. 29 mei 2014 – vrij. 30 mei 2014
ma. 09 juni 2014
ma. 30 juni 2014

Pedagogische studiedagen: (de kinderen hebben dan vrijaf)
maandag 09 september 2013
woensdag 30 april 2014
De eerste communie is gepland op pinksterzondag 8 juni 2014.
Het vormsel gaat door op zondag 27 april 2014.
Het lentefeest voor de 7-jarigen gaat door op zaterdag 22 maart 2014 en het
feest van de vrijzinnige jeugd voor de 12-jarigen op donderdag 29 mei 2014.
Het (tweejaarlijkse) schoolproject gaat door van maandag 17 februari tot en
met vrijdag 28 februari 2014.
De bosklassen voor het 4e, 5e en 6e lj. gaan door van maandag 12 mei tot en
met vrijdag 16 mei 2014.

Zwembeurten 2013 - 2014
Eerste trimester
-

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

13
27
11
25
15

september ‘13
september ‘13
oktober ‘13
oktober ‘13
november ’13 **

(**= zwemmarathon: 5e en 6e lj.)

- vrijdag 29 november ‘13

Tweede trimester
-

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

10 januari ‘14
24 januari ‘14
7 februari ‘14
21 februari ‘14
14 maart ‘14
28 maart ‘14

Derde trimester
-

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

25 april ‘14
9 mei ‘14
23 mei ‘14
6 juni ‘14
20 juni ‘14

- vrijdag 13 december ‘13

Kleuterzwemmen 2013 – 2014

(KO3)

Het kleuterzwemmen in de derde kleuterklas gaat een viertal keer (max. 6
beurten) door op het einde van het schooljaar; de eerste beurt is gratis,de andere
beurten zijn ten koste van de ouders. De klasgroep wordt in twee groepen
verdeeld en gaan beurtelings zwemmen. De data worden u nog bezorgd.
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