
3 september 2019 
 

                      NIEUWSBRIEF GBS DE SCHAKEL 
 
 
 

 

 

1. De eerste schooldag 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn blij de kinderen terug te zien. We verwelkomen speciaal 
alle nieuwe kleuters en leerlingen en hun ouders. We hopen dat zij zich snel thuis voelen. 
Juf Ans zal dit schooljaar de functie van directie-assistent en zorgcoördinator voor zowel kleuter als 
lagere school opnemen. U kan steeds bij haar terecht met al uw vragen. 
We willen nog even herhalen dat de kinderen van de lagere school die met de fiets komen, achteraan 
buiten aan de fietsenpoort opgewacht kunnen worden. De andere kinderen kan u aan de ingang opzij 
ophalen. 
 

2. Alle ouders van harte uitgenodigd…  
Wij nodigen alle ouders uit op de jaarlijkse informatieavond op donderdag 5 september om 
19u30. De ouders van een kleuter verzamelen in de hal voor een gezamenlijk info-moment . De 
andere ouders gaan rechtstreeks naar de klas van hun kind. De leerkrachten vertellen over de 
krachtlijnen en de werking van hun leerjaar. 

3. Veilig naar school 
Op 2 september gaan heel wat kinderen en jongeren opnieuw naar school. Dat is niet 
zonder risico. September is een van de meest verkeersonveilige maanden voor 
kinderen. Daarom enkele tips… 
Bespreek samen met uw kind de veiligste route van en naar de school. 

Brengt u uw kind met de wagen naar school, tracht dan zelf als ouder het goede voorbeeld te geven 
en parkeer uw wagen aan de school reglementair. Daarom vragen we aan de ouders om hun auto 
NIET te parkeren aan de zijkant van de school.   Onze kinderen dragen nog steeds hun fluohesje om 
naar school te komen.    
 

4. Wij zijn een milieubewuste school! 
Dat betekent dat wij op school actief meewerken aan een gezond milieu voor iedereen. Dat doen we 
onder andere door het vermijden van afval. Daarom vragen we met aandrang om geen brikjes, blikjes 
of aluminiumfolie mee te geven. Er bestaan milieuvriendelijke alternatieven die geen aanslag plegen 
op uw portemonnee.  
Ook lege inktcartridges en gebruikte batterijen kunnen in de verzameltonnen binnen gebracht 
worden. Deze tonnen vind je in de inkomhal aan de refter. 
 

5. Rapporten  
De leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar van de lagere school krijgen 4x per jaar 
een rapport, zoals u dat van ons gewoon bent. De eerste rapportperiode zal er echter geen rapport 
voor het vijfde en zesde leerjaar gegeven worden. Dit heeft te maken met het feit dat die eerste 
periode te kort is om een rapport te maken dat representatief is voor de vorderingen die de leerlingen 
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van de derde graad maakten. Vanzelfsprekend zal de leerkracht, mocht hij of zij dat nodig achten, u 
tussentijds uitnodigen om de zorgen te bespreken.  
 

6. Afwezigheden  
Als uw kind afwezig is, gelieve de school te verwittigen voor aanvang van de lessen. 
De aan- en afwezigheden van uw kind worden zorgvuldig genoteerd in een aanwezigheidsregister 
door de klasleerkracht. Afhankelijk van de reden van afwezigheid (ziekte gewettigd door de ouders –
max 4x per jaar voor max 3 opeenvolgende dagen; ziekte gewettigd door een doktersbriefje; 
afwezigheden van rechtswege e.d.) wordt daar een code aan gekoppeld. De school dient  de 
aanwezigheden van de kleuters en de afwezigheden van de lagere schoolkinderen door te geven aan 
het departement onderwijs. 
Het is dus belangrijk dat afwezigheidsbriefjes zo snel mogelijk worden bezorgd zodat wij correcte 
gegevens kunnen doorgeven. 
Om alle misverstanden te vermijden toch nog dit… Het is niet zo dat de school de ouders onmiddellijk 
opbelt als uw kind bij aanvang van de lessen afwezig is. In tegentelling tot het secundair onderwijs 
doen we dit niet in het basisonderwijs.  
 

7. Zwemmen… 
In bijlage vindt u het zwemrooster voor het hele schooljaar. De prijs voor een zwemles  bedraagt  voor 
dit schooljaar € 4,45. De onkosten voor het 3de leerjaar worden betaald door de Vlaamse 
Gemeenschap. 
Om te voldoen aan de maximum factuur voor ouders zal voor de andere klassen een deel van de 
zwembeurten ook door de school betaald worden, net als de bus heen en terug, dit uit ons eigen 
werkingsbudget. 
 
Gelieve het zwemgerief in een zwemzakje mee te geven. In de zwemtas steekt u een zwembroekje of 
een zwempak, een grote en een kleine handdoek (om op te staan) en eventueel een droge koek. 
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen van uw kind getekend zijn? 
Omwille van hygiënische redenen raden we aan om de zwembroekjes nog niet van ’s morgens aan te 
doen, maar in de zwemtas te steken. 
De leerlingen krijgen een zwemles van een half uur en daarna nog een tiental minuten vrij spel. Dit 
gebeurt telkens onder toezicht van ervaren zweminstructeurs. 
 

8. Voor wie blijft ineten… 
Ook dit schooljaar duiden we op een lijst aan welk drankje uw kind drinkt. De keuze is reeds gemaakt.  
Je hoeft geen geld mee te geven, alles wordt betaald via de schoolrekening.  

 Elke vrijdag “waterdag” in het kader van ons gezondheidsbeleid. Op vrijdag mogen de 
kinderen alleen water drinken op school.  
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9. Wie doet wat in onze school? 
Instapklasje (gele klas)  juf Linda Janssens  
1ste kleuterklas (groene klas) juf Mariska Van Ginneken en juf Anneleen De Schepper  
2de kleuterklas (blauwe klas) juf Leen Christiaenen en juf Nadja Meskens    
3de kleuterklas (rode klas) juf An Driessens 
Kinderverzorgster juf Christel Castryck 
Kleuterturnen  juf Anneleen De Schepper 
1ste leerjaar  juf Heidi Van Bouwel  
2de leerjaar  juf Leen Van Riel  
3de leerjaar  juf Annick Donckers 
4de leerjaar                juf Linsey Van Puymbroeck 
5de  leerjaar  juf Sandra De Ridder 
6de leerjaar  meester Johan Nicolaï 
Zorg   juf Christel Meeusen en juf Eline Van Wichelen 
Sem   juf Lief Sips 
Lichamelijke opv. juf Rita Van den Heuvel  
De lessen katholieke godsdienst worden gegeven door juf Martine Van Gestel 
De lessen zedenleer worden gegeven door juf Marina Goedemond  
De lessen Islam worden gegeven door Tugba Kinaci 
Zorgcoördinatie  juf Ans Simons 
Schoolhoofden zijn  mevr. Annemie Suy en mr. Stef Lambrechts 
Directie-assistent           juf Ans Simons  
Secretariaat  Martine Peeters 
   Christel Janssens 
 
U kan indien u vragen of meldingen heeft contact opnemen met de klasleerkracht of de directie-
assistent.  Vanzelfsprekend kan u ook een afspraak maken voor een ander tijdstip of een gesprek 
vragen voor met één van de directeuren. 
Het secretariaat zal open zijn op: 
Maandag 8u00 – 12u 
Dinsdag 8u00 – 12u 
Woensdag 8u00 – 12u 
Donderdag 8u00 – 12u 
Vrijdag  8u00 – 12u  
Op andere momenten gelieve te telefoneren naar onze hoofdschool De Sleutelbloem te Brecht op het 
nummer 03 313 81 63 
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10. Niet  vergeten… 
Elke voormiddagpauze eten we een stukje fruit. Ons oudercomité sponsort vanaf woensdag 9 oktober 
elke woensdag een stukje fruit. Vorig schooljaar is ook gevraagd om de koek in een doosje te stoppen. 
Nog steeds komen uit de doosjes allerlei papiertjes die dan op de speelplaats belanden. Omdat vooral 
de kleinere klassen getoond hebben dat dat helemaal anders kan: vanaf nu geen papiertjes meer bij 
in de doosjes. Alleen de hapklare koek. Mooi zo. 
Zorg er ook voor dat de naam van je kind op al die doosjes geschreven staat. 
 

11. Schoolgaande jeuk… 
Om te voorkomen dat we op school een luizenprobleem krijgen vragen we de medewerking van alle 
ouders. Het is belangrijk dat iedereen bij de start van elke schoolperiode, dus na elke vakantie, zijn of 
haar kind grondig nakijkt op luizen. Alleen door alert te blijven en regelmatig te controleren kunnen 
we luizen buiten de school houden.  
Dank voor uw medewerking. 
 

12. Schoolverzekering  
Onze verzekeringsmaatschappij is:   

AXA Belgium nv 
Troonplein, 1 – 1000 Brussel 
tel. 02-622 70 00 - fax 02-678 81 48 - email: CWC@axa.be 

 
Onze leerlingen zijn verzekerd tegen LICHAMELIJK letsel 

 op school: voor alle schoolactiviteiten 
 buiten de school: voor alle activiteiten onder toezicht 
 voor ongevallen die op de normale weg en binnen de normale tijd van en naar de school 

overkomen 
Materiële schade (fietsen, kleding,…) is niet gedekt. 
 
Toch willen we wijzen op twee bijkomende elementen: 
*de kosten voor tanden worden vergoed met een maximum van € 500 per beschadigde tand en   

een maximum van € 2 000 per ongeval.  
* Brilschade wordt vergoed tot een maximum van € 250 voor het montuur.  Glazen en lenzen 

worden integraal vergoed. 
 
Bij elk schoolongeval krijgen de ouders een formulier ‘aangifte voor schoolongeval’ dat zij door de 
behandelende geneesheer moeten laten invullen en zo vlug mogelijk terug aan de school moeten 
bezorgen. 

mailto:po.ong@axa.be


 

~ 5 ~ 
 

 

Intussen dienen alle rekeningen van dokter, apotheker, ziekenhuis, enz. betaald te worden. Na de 
afrekening bij de mutualiteit zal de verzekering het verschuldigde bedrag (onkosten min terugbetaling 
door de mutualiteit) terug betalen. 
 
 

13. Medicatie 
Niet alleen dokters- of zelfgeschreven ziektebriefjes zijn belangrijk. Iedereen weet ondertussen dat 
leerkrachten geen medische handelingen mogen stellen. Dat betekent ook dat we geen medicijnen 
mogen laten innemen. Een antibioticakuur niet onderbreken, of een hoestsiroop laten innemen, kan 
op voorwaarde dat de ouders daarvoor schriftelijke toestemming verlenen. Een formulier daarvoor is 
beschikbaar. Vraag eventueel een woordje uitleg op de info-avond. 
 

14. Wat kost een schooljaar? 
*Alle kosten waarvoor de school een vergoeding aan de ouders vraagt, Bv: inkomgeld zwembad, 
inkomgelden van uitstappen (technopolis, kinderboerderij,…), toneelbezoeken, sportieve 
bijeenkomsten (American Games, alles met de bal, Rollebolle,…), … situeren zich in de scherpe 
maximumfactuur. Dit zijn geïndexeerde bedragen vastgelegd door de indexcommissie. 
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende bedragen van toepassing: 
Kleuters € 45 
Voor de lagere school is dit voor elk leerjaar = € 90 
 
De leerkrachten houden dit nauwgezet bij. 
Alles wat uw kind verbruikt op school, bv foto’s, drinken, tijdschriften, … én de kosten van het 
turnpakje zitten niet bij de regeling van de scherpe maximumfactuur. 
De onkosten van de bus bij leeruitstappen zullen door de school betaald worden uit het eigen 
werkingsbudget. 
*Voor meerdaagse schooluitstappen houden we ons aan de wetgeving rond de minder-scherpe 
maximumfactuur. 
 

15. Nabewaking op school 
Om half vier kunnen de leerlingen en kleuters die niet naar de naschoolse kinderopvang Stekelbees 
gaan en toch nog opgevangen moeten worden nog even spelen. Tegen 15.45u gaan ze gezamelijk 
naar de kleuterschool. Dit tot 16.15u. Ouders kunnen hun kind dan hier op eender welk moment 
ophalen. Kinderen die langer dan 16.15u opvang nodig hebben, gaan om half vier in een keer mee 
naar de naschoolse kinderopvang Stekelbees. 
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16. Leesouders voor de lagere school op dinsdag en donderdag: 
Op donderdag 19 september starten we om 8 u 35 in de refter van de lagere school met onze 
leesouders.  
Onze leesouders helpen elk 3 kinderen per keer met het individueel inoefenen van het leesproces. 
Hierdoor krijgen telkens vele kinderen dat kleine extra oefenmoment dat mee het verschil kan maken 
in hun leesproces. 
Er wordt op dinsdag en donderdag van 8u 35 tot 9 u 25 extra geoefend op het luidop lezen. Als 
leesouder lees je ongeveer een goede 10 min per kind mee. En dat 3 keer na elkaar, telkens met een 
ander kind. 
Heeft u zelf zin om mee het verschil te maken ? Of kent u iemand die wil helpen (grootouder, familielid, 
buren,…) ? En heeft u op dinsdag- of donderdagmorgen een moment vrij, geef dan even een seintje 
aan iemand van de school. 
Iedereen is van harte welkom ! 
 

 

17. vakanties en vrije dagen in eerste trimester 
Eerste schooldag               maandag 2 september 2019 
Pedagogische studiedag op woensdag 20 november 2019 en donderdag 30 april  2020 
Facultatieve verlofdag  maandag 30 september 2019 en vrijdag 31 januari 2020 
Herfstvakantie   26 oktober t.e.m. 3 november 2019 
Kerstvakantie   21 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 
 

18. Belangrijke data in september 
5 sept Zwemmen voor L1-2-3 

19.30u info-avond voor alle ouders 

9 sept Bezoek aan BIB 

10 sept L4-L5-L6: naar Brecht: de bevrijdingscolonne bezichtigen ter herdenking van WO II 

12 sept Zwemmen voor L1-2-3 

13 sept  L6 bezoekt de Kalmthoutse heide 

16 sept L5-L6: Dag van de landbouw 

17 sept Bijeenkomst van het oudercomité 

18 sept Dag van de sportclub 

19 sept Start leesouders + zwemmen voor L1-2-3 

24 sept Rollebolle voor de blauwe klas én de rode klas 

25 sept Strap- en fluodag 
In de namiddag scholenveldloop voor de lagere school 

26 sept Zwemmen voor L1-2-3 

27 sept Fietscontrole voor de rode klas en de lagere school 
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30 sept Geen school -> facultatieve verlofdag 

 
* Ontbijt door het oudercomité op 16 februari 2020 
* Schoolfeest op zaterdag 25 april 2020 
* Tijdens de personeelsvergaderingen is er geen naschoolse opvang in de school. Gelieve hier rekening 
mee te houden! De data zijn:  8 okt;  7 nov; 3 dec; 13 jan; 6 feb; 3 maart; 21 april; 7 mei; 2 juni 
* Kerstknutselen voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar op vrijdag 20 december 2019 in de namiddag. 
 

19. Bevrijdingscolonne 
Op 10 september gaat de herdenking van de bevrijding van de tweede wereldoorlog door. Er passeert 
een heuse bevrijdingscolonne met militaire voertuigen uit de tweede wereldoorlog en huidige 
voertuigen door Brecht. In de voormiddag doen zij ook de deelgemeente St-Lenaarts aan om zo naar 
Rijkevorsel en Turnhout te rijden. 
Onze oudste leerlingen gaan de voertuigen bekijken in Brecht waar ze één uur, tussen 9u en 10u, stil 
staan. De andere leerlingen en kleuters zullen op de parking voor de school in de Kerkstraat de colonne 
toewuiven rond 10.15u-10.30u.  
 

20. Start verkeersweek  

In de week van 23 september t.e.m. 27 september houden we in onze school de “Verkeersweek”. 
Deze week hebben we liever dat de leerlingen en kleuters te voet of met de fiets komen of gebracht 
worden. Of de auto even wat verder parkeren en dan te voet komen. 
Uiteraard dragen we “FLUO” en een fietshelm. Op 25 september is het strapdag (stappen of trappen) 
iedereen kan in fluo versierd op step, fiets of te voet naar school komen. Op 27 september is er voor 
de kinderen van de derde kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar fietscontrole door de politie en worden 
er  behendigheidsproeven afgelegd met de fiets. 
Mogen wij nogmaals melden dat er vlak voor en na schooltijd best geen auto’s door het straatje naast 
de school rijden omdat het dan enorm druk is! Denk aan de veiligheid van iedereen! 
 

21. Nieuws van het oudercomité 
- Het oudercomité heeft beslist ook dit schooljaar de wekelijkse fruitdagen verder te zetten.  We 
starten op woensdag 9 oktober. Opnieuw zullen de kinderen vele woensdagen kunnen smullen van 
een lekker stuk fruit.  Alvast bedankt! 
- Vorig schooljaar nam het oudercomité afscheid van enkele leden, omdat hun kinderen de grote 
stap naar het middelbaar hebben gezet. 
Daarom zijn zij op zoek naar nieuwe leden. Tijdens activiteiten zoals het ontbijt of het schoolfeest is 
alle hulp welkom.  Heb je interesse of wil je eerst wat meer info, neem gerust even contact op 
via ocdeschakel@telenet.be of spreek hen aan. 

mailto:ocdeschakel@telenet.be
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- Het oudercomité deelt eveneens mee dat ze volop bezig zijn met de organisatie van een nieuwe 
activiteit.  Hou alvast vrijdag 18 oktober vrij!  Dan is er een quiz op school onder leiding van Guy 
Stoffelen. 

 

 

 

 

 


