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1. De eerste schooldag 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn blij iedereen gezond en wel (terug) te zien. We 
verwelkomen speciaal alle nieuwe kleuters en leerlingen en hun ouders. We hopen dat zij zich snel 
thuis zullen voelen. 
 
Ook het oudercomité wenst alle kinderen een goede start. Wij staan opnieuw met veel 
enthousiasme klaar om de school te ondersteunen, met onze helpende handen, als voelsprieten om 
zaken aan te kaarten en als denktank. We komen snel bij jullie met meer info over onze werking, en 
hoe ons te bereiken. Volg ons, like ons, geef ons suggesties via Facebook: 
https://www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht 
 

2. Alle ouders van harte uitgenodigd…  
Wij nodigen alle ouders uit op de algemene jaarlijkse informatieavond op dinsdag 10 
september om 19 u.30. Let op : we beginnen dadelijk in de klassen.  De leerkrachten vertellen 
er over de krachtlijnen en de klaswerking.  
 

3. Veilig naar school 
Op 1 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.  

 

4. Schitteren… 
We kunnen niet van ieder kind een ster maken. We kunnen ze wel één voor één laten schitteren. 
Dat zijn niet onze woorden. Deze beloftevolle slogan kregen we enkele jaren geleden van ons 
oudercomité en hangt nu boven de deur van het secretariaat. Ieder kind heeft talenten, 
mogelijkheden… De kansen om die te ontplooien willen we dit jaar nog meer dan anders prikkelen. 
Uiteraard hopen we dat zich daarin goed voelen sterker wordt dan wat nog niet lukt. 
 

5. Toch al even opletten 
Volgende vrijdag ontvangen jullie de jaarkalender. Om toch alvast voorbereid te zijn, en een eerste 
verrassing te vermijden: volgende maandag, 9 september, is er de maandelijkse 
personeelsvergadering en dus geen naschools toezicht. Graag aan denken. Dank. 
  
 
 

http://www.ikbenvoor.be/content.aspx?id=887&##


 

6. Het einde van een schooldag  
We herhalen nog even de afspraken om het einde van de schooldag aan de poort veilig en vlot te 
laten verlopen.  
Ook hier leiden duidelijke afspraken tot meer helderheid, minder chaos en meer veiligheid. Ofwel 
vertrekken kinderen onmiddellijk, ofwel blijven ze in de naschoolse opvang. 
Onder het afdak verzamelen kinderen zich op vaste aangeduide plaatsen : diegenen die onmiddellijk 
afgehaald worden, de groep voor de Brengel, de rijen voor de Vaartstraat en de Lessiusstraat. 
Diegenen die nog op school blijven, spelen op de speelplaats maar niet onder het afdak.  Ouders die 
hun kinderen komen afhalen, en hun auto op een reglementaire veilige plaats parkeren, komen dan 
voor de poort om de kinderen af te halen. 
 
 

7. 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. 4 x 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. 
Belangrijk: vanaf nu geldt dit ook weer voor de weken voor en na een verlofperiode.   
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 tegenstelling tot het 
secundair onderwijs doen we dit niet in het basisonderwijs.  
 
 

8. 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 schriftelijk toestemming verlenen. Een formulier daarvoor is 
beschikbaar. Vraag eventueel een woordje uitleg op de info-avond.   
 
 
 



 

9. Zwemmen… 
In bijlage vindt u het zwemrooster voor het hele schooljaar. De prijs voor een zwemles bedraagt dit 
schooljaar € 4,45.  Het 3de leerjaar zwemt  gratis. Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar en 
voor de kleuters van de 3de kleuterklas zal de school een aantal zwembeurten betalen uit het 
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. 
 

10. Voor wie blijft ineten… 
Ook dit schooljaar behouden we  een systeem van drankkaarten. Op een kaart staan 10 beurten. Er 
is een drankkaart voor melk, water, koffie of thee aan € 3,5 , een kaart chocomelk aan € 4,5 en een 
kaart voor fruitsap aan € 5. U hoeft geen geld mee te geven, de kaarten worden betaald via de 
schoolrekening.  
Voor de aankoop van melkproducten bestaat er een subsidieregeling waarbij er door het Ministerie 
van Landbouw een subsidie wordt gegeven per liter melk door kinderen op school verbruikt. 
 

11. Wie vindt u waar vanaf 1 september? 
Instapklasje  juf Bieke 
1ste kleuterklas  juf Elly en aanvulling juf Goedele 
2de kleuterklas  juf Ann 
3de kleuterklas  juf Nathalie en juf Lieke 
Turnen   juf Goedele 
Ondersteuning  juf Nathalie en juf Goedele 
Kinderverzorgster juf Christel 
 
1ste leerjaar  juf Jente 
2de leerjaar  juf Gerda  en juf Sofie 
3de leerjaar  meester Bart en aanvulling juf Sofie 
4de leerjaar  meester Tim 
5de leerjaar  juf Sanna 
6de leerjaar  meester Jef 
Ondersteuning  juf Ingrid, juf Lief, juf Sofie 
Turnen   juf Rita en meester Jens 



 

 
De lessen katholieke godsdienst worden gegeven door meester Jan. 
De lessen protestantse godsdienst worden gegeven door juf Chris. 
De lessen islamitische godsdienst worden gegeven door juf Tugba. 
De lessen zedenleer worden gegeven door juf Marina. 
Zorgcoördinatie is in handen van juf Sofie. 
Vestigingsplaatscoördinator : juf Gerda. 
Logistiek directeur : mr. Stef Lambrechts 
Schoolhoofd : mevr. Annemie Suy  
Secretariaat : Martine en Christel 
 

12. Niet  vergeten… 
Elke woensdag houden we fruitdag. Dat betekent dat tijdens de pauze uitsluitend fruit mag gegeten 
worden. De koeken blijven in de boekentas. 
De kans is groot dat het stuk (of de stukjes) fruit al in een doosje worden meegegeven. Vorig jaar is 
ook gevraagd om de koek van de andere dagen ook in een doosje te stoppen: de doosjes vinden dan 
weer hun plaats in de klas-koekendoosjes-bak op de speelplaats. Extra interessant zou kunnen zijn 
dat de namen van de kinderen ook op de doosjes staan. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Schoolverzekering 
Onze schoolverzekering zal voortaan via AXA lopen, hiervoor zullen nieuwe formulieren voorzien 
worden.  Dit brengt ook nieuwe afspraken met zich mee wat betreft terugbetalingen.  Zo zullen 
onder andere de kosten voor tanden vergoed worden 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. 



 

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 – terugbetaling 
door de mutualiteit) terug betalen. 
 

15. Wat kost een schooljaar? 
Alle kosten waarvoor de school een vergoeding aan de ouders vraagt, Bijv. : zwemleskosten, 
toegangsgelden bij uitstappen (technopolis, kinderboerderij,…), toneelbezoeken, sportieve 
bijeenkomsten (American Games, alles met de bal,…), … 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: 
Voor alle kleuters is dit  € 45 
Voor de lagere school is dit voor elk leerjaar € 90 
 
De leerkrachten houden dit nauwgezet bij. 
 
Alles wat uw kind verbruikt op school, bijv. foto’s, drinken, tijdschriften, … én de kosten van het 
turnpakje zitten niet bij de regeling van de scherpe maximumfactuur. 
 
 


