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1. De eerste schooldag 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn heel blij iedereen (terug) te zien. We 

verwelkomen speciaal alle nieuwe kleuters en leerlingen en hun ouders. We hopen dat zij zich 

snel thuis zullen voelen. 
 

2. 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.  
 

3. Geluksvogels  “Veel pluimen maken sterke vleugels” 
Met dit jaarthema wil de school haar steentje bijdragen om de kinderen te laten stralen van 

geluk. We vliegen er vrolijk in! 

Een schooljaar lang kan op die tocht veel ontdekt worden. Na een startmoment vertrekt 

iedereen op eigen vleugels maar er zijn ook heel wat andere vleugels om onder te schuilen, 

om veerkrachtiger te worden. Laat de school een warm en veilig nest zijn om in te groeien. 

Jullie horen er weldra en een heel schooljaar lang nog veel meer over.  
 

 

4. Toch al even opletten 
Het is moeilijk om voor het hele schooljaar alle activiteiten aan te kondigen. Wat zeker wel 

handig is, is om te weten wanneer er geen school of naschoolse opvang is. We geven alvast 

enkele data. Als handigheid voor uw prikbord krijgt u deze week nog een papieren versie van 

de jaarkalender. 

Verlofdagen: 3 oktober en 27 januari. 

Studiedagen voor de leerkrachten: 28 oktober en  1 februari. 

Geen naschoolse opvang: 5 september, 4 oktober, 8 november, 6 december, 17 januari, 13 

februari,  14 maart, 25 april, 23 mei, 13 juni. 

Mogelijke aanpassingen en activiteiten zullen per maand worden meegedeeld.  
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5. 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 kinderopvang Ferm, de rijen voor de 

Vaartstraat en de Lessiusstraat. Diegenen die nog op school blijven, spelen op de speelplaats 

maar niet onder het afdak. De stille ruimte blijft mogelijk. Ouders die hun kinderen komen 

afhalen, parkeren hun auto op een reglementaire veilige plaats en halen dan de kinderen af. 

 

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. 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. 

Voor de derde kleuterklas is eveneens een leerplicht. Het verschil bij afwezigheden is dat de 

ouders aan de school meedelen wat de reden is. Doktersbriefjes zijn niet steeds nodig. U vult 

eenvoudig een van de afwezigheidsbriefjes in en geeft dit aan de juf. 

Het is voor allen 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 tegenstelling tot het 

secundair onderwijs doen we dit niet in het basisonderwijs.  

Daarnaast toch nog even vermelden dat we het graag gezond houden. We leven in code groen 

wat het virus betreft. Dit wil zeggen dat er geen extra beperkingen zijn maar dat aandacht 

voor ventilatie, CO2-meters, hoest- en handhygiëne blijft. En ja, wie ziek is, blijft thuis. 
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Graag toch nog eens vermelden dat er wel degelijk lesuren bestaan. Een iets latere komst, of 

tussentijds vertrek omwille van orthodontie e.d., kan al eens voorkomen. Probeer dat duidelijk 

te melden en zo praktisch mogelijk in het dagschema in te passen. Wie buiten de schooluren 

komt of gaat, meldt zich aan op het secretariaat. 

 

7. 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.   

 

8. 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 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. Vul wel het bestelbriefje voor de drankkaarten in. 

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. 

 

9. Wie vindt u waar vanaf 1 september? 

Instapklas  juf Bieke 

1ste kleuterklas juf Elly en aanvulling juf Ellen 

2de kleuterklas  juf Ann 

3de kleuterklas  juf Nathalie en juf Lieke 

Turnen   juf Ellen en juf Kim 

Ondersteuning juf Nathalie, juf Lieke, juf Inne en juf Ellen 

Kinderverzorgster juf Ellen VL 

1ste leerjaar  juf Jente en juf Anne 

2de leerjaar  juf Gerda  en juf Linze 
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3de leerjaar  juf Sofie 

4de leerjaar  meester Tim en aanvulling juf Kim 

5de leerjaar  juf Sanna en aanvulling juf Ilse  

6de leerjaar  meester Bart en aanvulling juf Linze 

Turnen   juf Kim 

Ondersteuning juf Ingrid, juf Linze, juf Anne, juf Lief, juf Eline en juf Kim 
 

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. 

Leerlingenbegeleiding is in handen van juf Sofie en juf Nathalie. 

Pedagogisch medewerker: juf Manon, juf Elly en juf Ilse 

Vestigingsplaatscoördinator: juf Gerda 

Algemeen  directeur: mr. Stef Lambrechts  

Secretariaat : Martine en Christel 
 

10. Communicatie 
Nuttig om even in de aandacht te houden is dat alle e-mailadressen van de school zijn 

veranderd. 

De bedoeling is dat het e-mailadres per klas gebruikt wordt voor klascommunicatie. De 

klasleerkrachten zullen deze meedelen en het zou zeer handig zijn als deze gebruikt worden 

om zo vragen of berichten die het kind en het klasleven betreffen rechtstreeks naar de klas te 

zenden. 

We vestigen hier eveneens de aandacht op het nieuwe telefoonnummer van de school: 

03.203.22.62. Voor praktische zaken, vragen of bezorgdheden kan u ook altijd contact 

opnemen met gerda.vanboxel@desleutelbloem.be 
  

11. Een traktatie? 
Omdat we met zijn allen weer wat gezonder zijn, en het samen zo proberen te houden, mag 

er weer iets meer. Voor verjaardagen of andere bijzonder feestelijke momenten roepen we 

op om het vooral eenvoudig en creatief te houden. Er mag terug zelf gebakken worden! Een 

aangekochte cake hoeft niet langer in individuele porties verpakt te zijn. De cake snijden 

mag een trots moment zijn.  En, een stukje cake is echt voldoende. Daar willen we geen 

verdere drankjes of extra snoep bij. 
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12. Een nieuwe directeur? 
Rome is niet op een dag gebouwd. Die uitdrukking gaat al een poosje mee en is nog steeds 

een waarheid als een koe. 

Ook voor een schooltoekomst geldt hetzelfde. Niet alleen een gebouw heeft tijd nodig. Een 

beleid, een visie, blikt verder dan de dag van morgen. Onze inrichtende macht heeft deze 

zomer een vacature bekendgemaakt voor werfreserve algemeen directeur voor de hele 

school, dus voor de drie vestigingsplaatsen. Op die manier willen we op langere termijn bij 

personeelswissels een soepele en deskundige evolutie garanderen. We verwachten meer 

duidelijkheid in november en zullen u zeker op de hoogte houden van het wie en wat. 
  

13. 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. Extra 

interessant is zeker dat de naam 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
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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. 

 

16. 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 2022-2023 zijn de volgende bedragen van toepassing:  

Voor alle kleuters is dit  € 50. Voor de lagere school is dit voor elk leerjaar € 95. De leerkrachten 

houden dit nauwgezet bij. 

Andere zaken die uw kind via de school verkrijgt, bijv. foto’s, drinken, tijdschriften, … én de 

kosten van het turnpakje, zitten niet bij de regeling van de scherpe maximumfactuur. 

Er bestaat ook nog een “minder scherpe” maximumfactuur. Daar vallen de meerdaagse extra-

murosactiviteiten onder. Voor de volledige zes jaar lagere school mag die factuur in totaal niet 

meer dan 400 euro bedragen. 

 

17. Info-avond 

Begin september voorzien we per klas een info-moment. Deze vinden plaats in de eigen klas 
en starten allemaal om 19 u. 30. 

 Wanneer vallen de info-momenten? 

6 september: derde kleuterklas en eerste en derde leerjaar 

7 september: eerste en tweede kleuterklas en tweede leerjaar 

12 september: vierde leerjaar 

13 september: instapklas 

14 september: vijfde en zesde leerjaar 
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18. Vanuit het oudercomité 

Donderdag 1 september startte een nieuw schooljaar. Ook de werking van het Oudercomité start 

opnieuw op. We zijn er weer klaar voor en hebben heel wat in petto. Zo zorgen we op tijd en stond 

voor wat lekkers, voor leuke activiteiten zoals een heerlijk ontbijt (op 12/3), maar nemen we ook 

als ouders onze verantwoordelijkheid. Zo schoot vorig schooljaar een gloednieuwe verkeersgroep 

uit de startblokken. Die werking wordt dit jaar voortgezet. 

 

Voor sommigen was het donderdag de allereerste schooldag, voor anderen een blij weerzien van 

klasgenootjes. In ieder geval trekken opnieuw heel wat kleuters en leerlingen ‘s ochtends richting 

Schoolplein. De ene wordt gebracht met de auto, de andere komt met de fiets of te voet. Dat soms 

chaotisch samenspel helpen we met het Oudercomité mee in veiliger banen leiden. 

 
Schoolstraat 
Eind vorig schooljaar testten we op woensdag al eens een schoolstraat uit. Die is zowel door de 

ouders als de school positief geëvalueerd. Op woensdag 7 september gaan we hier dan ook echt 

mee van start. Kom dus zeker elke woensdag zoveel mogelijk met de fiets naar school. Het 

Schoolplein wordt afgesloten tussen 7 u. 45 en 8 u. 45, en tussen 12 u. en 12 u. 30. Auto’s blijven 

dan bij het begin en einde van de schooldag op de parkings rond de school. Nog beter is om elke 

dag op je fietszadel te springen. Je kinderen worden er niet alleen fitter van, maar ook 

verkeerswijzer. Hou ze veilig en zichtbaar in het verkeer met fluohesje en helm.  

(Noteer alvast woensdag 28 september. Deze "Dag van de Sportclub" grijpen we aan om de 

schoolstraat officieel in te huldigen. Daarover volgt later nog meer concrete informatie.) 

 
Zwaaizwaai 
Niet alleen op woensdag, maar op alle schooldagen besteden we aandacht aan een veilige 

schoolomgeving. We vragen iedereen om hierin mee zijn of haar verantwoordelijkheid op te 

nemen. Denk er daarom aan om de auto correct te parkeren op de parkings rondom de school en 

niet kriskras op straat. Dat hindert de andere weggebruikers. Zwaai je kleuter gerust uit aan de 

schoolpoort of op het voetpad aan de speelplaats, maar zeker niet vanuit de wagen. Dit leidt tot 

gevaarlijke situaties. De auto blokkeert het Schoolplein voor andere auto’s, er geldt namelijk 

eenrichtingsverkeer. Daarnaast hindert het stoppen en vertrekken van de wagens de fietsertjes die 

ook op een veilige manier de poort van de lagere school willen bereiken. Elk kind verdient toch een 

veilige schoolomgeving, niet? Laten we daar dit schooljaar samen aan werken. 
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Helpende handen 
Dat mag je ook letterlijk nemen, want voor de schoolstraat zoeken we nog vrijwilligers die op 

woensdag (‘s ochtends of ‘s middags) een keer een bareel willen bemannen. We hebben een vaste 

gemachtigde opzichter en ook leden van het Oudercomité zullen zich inzetten. Maar vele handen 

maken nu eenmaal het werk voor iedereen lichter. Samen paraat voor de schoolstraat! Ben je 

geïnteresseerd, stuur gerust een mailtje aan oc_sleutelbloem@hotmail.com 

 

 

Volg ons 
Blijf op de hoogte van onze werking en activiteiten via Facebook 

(https://www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht) en Instagram 

(https://www.instagram.com/ocdesleutelbloem/). 

 

Ook het oudercomité wenst iedereen een goede start. Net zoals vorig jaar gaat het 

oudercomité opnieuw met veel energie, werkijver en enthousiasme de school ondersteunen. 

Samen met het schoolteam streven wij naar een school waar elk kind zich thuis voelt, waar 

elk kind graag naar toe komt om zich te ontplooien tot iemand waar we met zijn allen fier op 

kunnen zijn. Heb je een vraag, een bedenking, een suggestie die alle kinderen kan 

aanbelangen, laat het ons weten via facebook (www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht), 

via e-mail (oc_desleutelbloem@hotmail.com) of spreek één van de leden van het 

oudercomité aan.  

Ben je zelf ook geprikkeld om deel uit te maken van ons fantastisch team, laat het ons weten. 

Het is een super manier om andere ouders te leren kennen. Je komt terecht in een dynamisch, 

energiek team. Wil je eerst even proberen, geen probleem. Kom gerust naar een vergadering 

(de kans is groot dat je blijft ;-)). Hou je minder van vergaderen, maar draag je graag een 

steentje bij? Ook dat kan, we zijn steeds op zoek naar helpende handen.  

 

 

 

  

 


