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OOuuddeerraavvoonndd  ––  mmaaaannddaagg  1122//0099//22002222  
 

Om het schooljaar vlot en succesvol te laten verlopen, nodigen wij alle ouders uit op een 
klasinfo-vergadering. Wij geven u de gelegenheid om nader kennis te maken met de 

klasleerkracht van je kind.  
Je krijgt info over de de algemene werkwijze in de klas  

en de leermethodes die gebruikt worden.  
Omdat de samenwerking tussen de school en de ouders zo belangrijk is, hopen wij u op 

die avonden te mogen begroeten. De ingang is via de blauwe poort in de Zuidstraat. 
 

 

19u 
 

20u
  

 

 

Kleuterschool + 1ste  leerjaar 
 
2de, 3de, 4de, 5de en 6de  leerjaar 
 

 
We verwelkomen u graag in de grote turnzaal. 

 

 

 NNiieeuuwwssbbrriieeff  nnrr..  11  

  SSeepptteemmbbeerr  --  ookkttoobbeerr  

22002222--22002233  
 

  

DDiirreecctteeuurr  aaaann  hheett  wwoooorrdd  
 

Het was weerom spannend de eerste schooldag. 
De vrienden terug zien, de nieuwe juf of 

meester, nieuwe klasgenoten,  
je plaats vinden in de klas… 

Zo veel enthousiaste kinderen en leerkrachten, 
de school leeft weer! 

 
Met veel energie gaan we terug aan de slag! 

We hopen de ouders ook regelmatig te 
ontmoeten aan de poort, op school, bij het info-

moment of bij een oudercontact. 
 

We zetten dit jaar in op communicatie en 
samenwerking met ouders. 

 
Vanaf dit schooljaar ontvang je een nieuwsbrief 

bij het begin van het schooljaar en vóór elke 
vakantie. Hierin kan je alle berichten van de 
school, directie, leerkrachten en brugfiguren 

vinden. 
Op de laatste pagina vind je onze kalender. 

Gemakkelijk om op te hangen aan de frigo of het 
prikbord. 

 
Op de schoolwebsite of de klaspagina van 

gimme kan je foto’s bekijken of de klasinformatie 
lezen. Volg dus zeker alle nieuwtjes van de 

school! 
 

We kijken ernaar uit om samen met jou, je kind 
te laten groeien. 

 
 

Suzy Van den Haenaut 
 

 

  
  

          EEvveenn  tteerr  bbeezziinnnniinngg  ……  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Onze-Lieve-Vrouwcollege 
Vrije Basisschool 

Langestraat 70 
9050 Ledeberg 
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IInn  ddee  kkiijjkkeerr::  

  
  

LEERPLICHT en AANWEZIGHEDEN 
 
Wanneer je kleuter regelmatig naar school komt, kan je een kleutertoeslag krijgen. Deze extra 
vergoeding krijg je één keer per jaar bovenop het groeipakket. 
 

 Voorwaarde kleutertoelage Bedrag kleutertoeslag 

< 3 jaar 100 halve dagen aanwezig  

3 jaar 150 halve dagen aanwezig 
Tussen € 107,47 en € 137,96 
per schooljaar 

4 jaar 185 halve dagen aanwezig 
Tussen € 107,47 en € 137,96 
per schooljaar 

5 jaar 290 halve dagen aanwezig 
Tussen € 107,47 en € 137,96 
per schooljaar 

 

 

Ook leerlingen in de lagere school kunnen een extra schooltoeslag ontvangen bovenop het 
groeipakket.  

 
Voorwaarden schooltoeslag 
lagere school 

Bedrag schooltoeslag 

Lagere school Volgens leerplicht Tussen € 125,41 en € 195,04 

 
 

 
 
Kinderen vanaf 5 jaar (of 3de kleuterklas) zijn verplicht onderwijs te volgen. 
Voor elke afwezigheid is een verantwoording nodig. 
 
 
 

 
Voor ziekte 

Briefje door de ouders geschreven 
Maximum 4 briefjes per 
schooljaar 

Maximum 3 opeenvolgende 
kalenderdagen 

Attest van dokter, tandarts, 
ziekenhuis,… 

 
 

 
Andere afwezigheden 

Huwelijk familie Briefje ouders Maximum 1 dag 

Overlijden familie Briefje ouders Maximum 1 dag 

Overlijden familie in het buitenland Toestemming directeur  

Religieuze feestdag Briefje ouders Maximum 1 dag 

Overmacht bv. staking Briefje ouders  

Revalidatie en therapie Toestemming directeur  

 
Afwezigheden die niet verantwoord zijn, worden als problematisch beschouwd. Vanaf 5 halve 
schooldagen wordt dit opgevolgd door de school en doorgegeven aan het CLB. 
 
Afwezigheden vóór een vakantie en net na een vakantie zijn niet toegestaan! 
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FFrruuiitt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  
 

De school moedigt de keuze van gezonde 
tussendoortjes aan. Hiervoor ontvangen we 
subsidies. Elke donderdag is er gratis fruit voor 
alle kinderen. 
 

 
 

GGeezzoonndd  hhaappjjee  iinn  ddee  kklleeuutteerrsscchhooooll  
  

Onze kleuters krijgen dagelijks rond 9u een gezonde lekkere lichte maaltijd zoals fruit, groente, 

yoghurt, boterham met groentebeleg enzovoort.  

 Hiervoor werken we samen met Stad Gent, KULeuven-HIVA en HoGent binnen het project 

‘Lekkers op school’.  
 

  

AAvvoonnddooppvvaanngg  kklleeuutteerrsscchhooooll  
 

Om een overzicht te houden op de aanwezige kinderen 
tijdens de opvang, vragen we om je kind uitdrukkelijk 

uit te schrijven bij de juf die toezicht houdt  
als je je kind komt afhalen.  

Dank je om mee te werken aan de veiligheid van de kinderen. 
 

  

TTuurrnnuunniiffoorrmm  eenn  ppaannttooffffeellss  iinn  ddee  llaaggeerree  sscchhooooll    
  

De kinderen vanaf het 1ste leerjaar brengen turnpantoffels  
mee voor de turnlessen. Turnkledij (T-shirt en broek) wordt op school aangekocht  

en wordt betaald via de schoolrekening. 
Gelieve alles te naamtekenen! 

 
Prijzen turnkledij 

Turn T-shirt: € 9,00 
Turnbroek: € 9,00 
Turnzakje: gratis   

  

  

ZZwweemmmmeenn  
 
De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen tweewekelijks 
zwemles in zwembad Strop en gaan hier te voet naar toe. 
Zij betalen €1 per zwembeurt.  
 
De kinderen van het 2de tot en met het 5de leerjaar gaan 
tweewekelijks zwemmen in Rozebroeken en gaan met de 
bus. Zij betalen €3,10 (inkom + bus).  
Leerlingen van het 5de leerjaar zwemmen gratis (subsidies overheid). 
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MMaaxxiimmuummffaaccttuuuurr  
 

De prijzen van de maximumfactuur werden aangepast aan de index.  
Hieronder vind je de aangepaste prijzen: 
  

Kleuterschool € 50 

Lagere school € 95 

Meerdaagse uitstappen over lagere school € 480 
 

Voor elke geplande uitstap krijg je een brief en deze worden vermeld in de nieuwsbrief  
en op gimme. 
  

OOppvvaanngg  wwooeennssddaaggnnaammiiddddaagg  
Er is opvang voor kleuters van 12 uur tot 17 uur. 

Vergoeding: 

• tot 13 uur: € 1 

• tot 14 uur: € 3 

• tot 15 uur: € 5 

• tot 16 uur: € 7 

• tot 17 uur: € 9 

Voor leerlingen van de lagere school is er opvang tot 13.30 uur op school.  
Daarna kunnen de leerlingen naar vzw Jong gaan. 

Kinderwerking Jeugd Punt Ledeberg 
Hundelgemsesteenweg 125 te 9050 Ledeberg 
  

 

  

OOpp  ttiijjdd  oopp  sscchhooooll!!  
 

We vinden het belangrijk dat ook jouw kind erbij is bij de aanvang van de dag  
en dat de lessen niet gestoord worden door kinderen  

die te laat naar school gebracht worden. 
We verwachten alle kleuters en leerlingen vóór 8.20 uur op de speelplaats. 

  
  

TToooonn  jjee  ssppoorrtt@@sscchhooooll  
  

Kom op woensdag 28 september in sportkledij naar school. 
 

Toon in welke sportclub jij zit of doe je favoriete sportkledij aan. 
 
Sporten is heel belangrijk voor kinderen.  
Daarom zetten we deze dag extra in de kijker. 
We starten de dag met beweging op muziek. 
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MMAAAANNDDAAGG  33  OOKKTTOOBBEERR  SSPPOORRTTDDAAGG  
 

 
Onze kleuters krijgen een leuke sportdag op school.  

 
Leerlingen van de lagere school hebben een sportdag op verplaatsing.  

 
Meer informatie volgt per brief in de boekentas. 

 
  

  

VVAAKKAANNTTIIEEKKAAMMPPEENN  VVOOLLGGEENNDD  SSCCHHOOOOLLJJAAAARR    

vvoooorr  kklleeuutteerrss  eenn  kkiinnddeerreenn  11ssttee  lleeeerrjjaaaarr  
 

Kinderen van de kleuterschool en het 1ste leerjaar die naar onze school komen, kunnen zich dit 
schooljaar inschrijven voor kampjes tijdens de kleine vakanties. Deze kampjes worden door de 
school zelf georganiseerd. 
 

Data en prijzen: (dagprijs € 15) 
 

• 2/11, 3/11 en 4/11/2022    prijs € 45 

• 3/01, 4/01, 5/01 en 6/01/2023  prijs € 60 

• 21/02, 22/02, 23/02, 24/02 en 25/02/2023 prijs € 75 

• 11/04, 12/04, 13/04 en 14/04/2023  prijs € 60 
 

Dagverloop:    
           

• 7.45 uur       opvang 

• 9 uur            start activiteiten 

• 12 uur          middag picknick en vrij spel 

• 13.30 uur     activiteiten 

• 16 uur          opvang tot 17 uur 

• 17 uur          einde 
 

Je kan je kind(eren) voor het herfstkampje inschrijven via het secretariaat of bij de brugfiguren. 
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VVaannuuiitt  ddee  bbrruuggffiigguurreenn  
   

FFrruuiitt  oopp  ddoonnddeerrddaagg 

Wij zoeken (groot)ouders die het fruit willen helpen schillen en snijden.  
Telkens op donderdag vanaf 8u20.  
Ons eerste schilmoment start op 8 september.  
Wees welkom!  

 
 

Ontmoetingsmomenten voor de (groot)ouders 

Van harte welkom op onze maandelijkse ontmoetingsmomenten op school!  
We nodigen jullie uit op dinsdag 13 september en dinsdag 11 oktober 

vanaf 8u30 in de cafetaria. Binnenkomen via de blauwe poort.  
Tot dan! 

 

SSppoorrtt  nnaa  sscchhooooll 
De sportlessen starten voor de leerlingen van het 2de leerjaar op 
dinsdag 4 oktober van 15u30 tot 16u30 in de kleine turnzaal.   
De briefjes om in te schrijven worden  
midden september in de klas uitgedeeld.                              

 

 

 

HHeebb  jjee  pprroobblleemmeenn??  
EEnn  wweeeett  jjee  nniieett  bbiijj  wwiiee  jjee  hhiieerrvvoooorr  tteerreecchhtt  kkaann??    
 
Klaske Van Hoecke van OCMW Gent komt hier op school  
om je te helpen de juiste hulp te vinden. 
Je kan haar spreken op school tussen 8u30 tot 10u op  
20 september, 4 oktober, 18 oktober, 15 november, 29 november en 13 december 
of op afspraak via 0474 82 58 36   
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OOpp  ssttaapp  
  
KKrroonnkkeellddiieeddooee  11ssttee  lleeeerrjjaaaarr  ++  22ddee  lleeeerrjjaaaarr  

 
Op 8 september gaan de leerlingen van het 1ste leerjaar en het 2de leerjaar 
sporten in Sporthal GUSB. We vragen om aanwezig te zijn op school om 
7u50 om tijdig de bus te kunnen nemen. Iedereen neemt een rugzak mee 
met een flesje water, fruit/koekje, lunch in een brooddoos.  
xGraag sportieve kledij aandoen.  

 
 

HHeett  LLeeeenn  22ddee  lleeeerrjjaaaarr    
Op 14 oktober gaan de leerlingen van het 2de leerjaar  
naar Het Leen in Eeklo.  
Later krijg je hierover meer informatie via een brief in de boekentas.  
 

 

GGaalllloo--RRoommeeiinnss  mmuusseeuumm  55ddee  lleeeerrjjaaaarr  
De leerlingen van het 5de leerjaar brengen op 14 oktober een bezoek 

aan het Gallo Romeins museum in Velzeke.  
Meer informatie volgt via een brief in de boekentas.  
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TTeerr  iinnffoorrmmaattiiee::  
 

PPEERRSSOONNEEEELL  
  

DIRECTIE: 
 

Suzy Van den Haenaut  
 

KLEUTERSCHOOL: 
 

PKA: Roxanne De Neve 
PK/1KA: Lisa Verschueren  
en Annelies Willems 
1KB:Tiny Van Rijsselbergen 
1KC: Ine Peeters 
2KA: Marleen Remy 
2KB: Kristien Bockstaele en Irmgard Stals 
2KC: Nicky Adam  
3KA: Amber De Pestel  
3KB: Céline Borra en Laetitia Vermoote 
3KC: Inge Vanhoeymissen en Isolde Heethem 
 

LAGERE SCHOOL: 
 

1A: Valerie Van Tongerloo 
1B: Anne-Sophie Goeminne en Joke Vercauteren 
1C: Nina Vandeleene en Joke Vercauteren 
1D: Paulien Van de Kerckhove 
2A: Evelien Maes 
2B: Michèle Bruyneel 
2C: Elisabeth Van Brande 
2D: Nadine Remue 
3A: Ellen Van Driessche 
3B: Lieve Simoens en Fanny Memisheva 
3C: Giada Fontana  
4A: Nadine Demanet 
4B: Stefania Welvaert 
4C: Rita De Wulf en Fanny Memisheva 
5A: Sofie Cnudde 
5B: Bianca Verwey 
6A: Dirk Billiet en Carla Heyse 
6B: Patrick De Baere  

 
 

LICHAMELIJKE OPVOEDING: 
 

Julie Kemp 
Christel Denert 

  
ZORGTEAM 
 

Zorgcoördinatoren 
kleuterschool: Annelies Willems   
lagere school: Liesbeth Vromman 
 
Zorgleerkrachten kleuter:  
Laetitia Vermoote 
Demie Bauwens 
Irmgard Stals 
Isolde Heethem 
Hildegard Verlodt 
 
Zorgleerkrachten lager: 
Joke Vercauteren 
Albina Veseli 
Grethel Deweer 
Lana Samson 
Fanny Memisheva 
Carla Heyse 
       
ICT:   
 

Dirk Billiet 

  
KINDERVERZORGSTER: 
 

Gonda Helderweird 
Sarah Dierick 
 
ADMINISTRATIEF PERSONEEL: 
 
Conny De Smet 
Eline Gregoir 
Hilde Vleeshouwers 
 
BELEIDSONDERSTEUNER: 
Daniella Weymaere 
 
PREVENTIE-ADVISEUR: 
 
Hilde Vleeshouwers 
 

CLB:  
 

CLB kleuter: Anja Van Cauwenberghe 
CLB lager: Els Deloddere 
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AAAANNGGEEBBOODDEENN  DDIIEENNSSTTEENN  
 

Toezicht: 
 

- morgenopvang 
van 7.30 uur tot 7.45 uur  € 0,60 
vanaf 7.45 uur tot 8.10 uur  gratis 

- middagopvang                                        € 1,25 
- avondopvang 

van 15.35 uur tot 17.00 uur               € 1,25 
van 15.35 uur tot 17.30 uur               € 1,75 
van 15.35 uur tot 18.00 uur               € 2,25 

 

- woensagnamiddagopvang 
van 12.00 uur tot 13.00 uur               € 1,00 
van 12.00 uur tot 14.00 uur               € 3,00 
van 12.00 uur tot 15.00 uur               € 5,00 
van 12.00 uur tot 16.00 uur               € 7,00 
van 12.00 uur tot 17.00 uur               € 9,00 

- voor kinderen die na 18 uur worden afgehaald (of na 17 uur op woensdag), wordt € 5,00 
aangerekend per begonnen kwartier. 

 

Dranken, koeken en maaltijden: 
 

- warme maaltijd kleuters,1ste leerjaar             € 3,50  
(soep, maaltijd, water, dessert) 

- warme maaltijd 2de tot 6de lj                           € 4,50   
(soep, maaltijd, soep, dessert) 

- soep                                                             € 0,60 

 
  

  

BBeellaannggrriijjkkee  iinnffoorrmmaattiiee::  
 

  

VVaakkaannttiieess  eenn  vvrriijjee  ddaaggeenn  sscchhoooolljjaaaarr  22002222--22002233::  
  
 

o Herfstvakantie:   maandag 31/10/2022 tot en met vrijdag 04/11/2022 
o Kerstvakantie:   maandag 26/12/2022 tot en met vrijdag 06/01/2023 
o Krokusvakantie:  maandag 20/02/2023 tot en met vrijdag 24/02/2023 
o Paasvakantie:   maandag 03/04/2023 tot en met vrijdag 14/04/2023 

 
o Wapenstilstand:  vrijdag 11/11/2022 
o Dag van de arbeid:  maandag 01/05/2023 
o Hemelvaart:   donderdag 18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 
o Pinkstermaandag:  maandag 29/05/2023 

 
o Lokale verlofdagen:   maandag 10/10/2022 

                           vrijdag 17/03/2022 
   

o Pedagogische studiedagen:      vrijdag 30/09/2022 
                                                  maandag 23/01/2023 
                                                  woensdag 17/05/2023 

  

BBeellaannggrriijjkkee  ddaattaa  sscchhoooolljjaaaarr  22002222--22002233::  
  

o zaterdag 3 juni 2023: schoolfeest 
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KKaalleennddeerr  sseepptteemmbbeerr  22002222  
  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

donderdag 1/09/2022 Start nieuwe schooljaar 

dinsdag 6/09/2022 Zwemmen 2de leerjaar en 5de leerjaar 

donderdag 8/09/2022 Kronkeldiedoe – 1ste leerjaar 

vrijdag 9/09/2022 Zwemmen 1A en 1B 

maandag 12/09/2022 Infoavond voor ouders kleuterschool, 1ste en 5de leerjaar om 19.00u  

maandag 12/09/2022 Infoavond 2de, 3de, 4de en 6de leerjaar om 20.00u 

dinsdag 13/09/2022 Zwemmen 3de leerjaar en 4de leerjaar 

dinsdag 13/09/2022 Ontmoetingsmoment ouders om 08.30u in de cafetaria 

vrijdag 16/09/2022 Zwemmen 1C en 1D 

dinsdag 20/09/2022 Zwemmen 2de leerjaar en 5de leerjaar 

vrijdag 23/09/2022 Zwemmen 1A en 1B 

dinsdag 27/09/2022 Zwemmen 3de en 4de leerjaar 

woensdag 28/09/2022 Dag van de sport (kom in sportkledij naar school) 

vrijdag 30/09/2022 Geen school, studiedag voor de leerkrachten 
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KKaalleennddeerr  ookkttoobbeerr  22002222  
  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

maandag 3/10/2022 Sportdag 

dinsdag 4/10/2022 Start Sportsnacks 2de leerjaar 

woensdag 5/10/2022 Dag van de leerkracht 

vrijdag 7/10/2022 Zwemmen 1A en 1B 

maandag 10/10/2022 Geen school - Verlofdag 

dinsdag 11/10/202 Zwemmen 3de en 4de leerjaar  

dinsdag 11/10/202 Ontmoetingsmoment ouders om 08.30u in de cafetaria 

vrijdag 14/10/2022 Zwemmen 1C en 1D 

vrijdag 14/10/2022 Schooluitstap Gallo-Romeins museum Velzeke 5de leerjaar 

vrijdag 14/10/2022 Schooluitstap Het Leen 2de leerjaar 

dinsdag 18/10/2022 Medisch schooltoezicht 6de leerjaar 

dinsdag 18/10/2022 Zwemmen 2de en 5de leerjaar 

donderdag 20/10/2022 Medisch schooltoezicht 6de leerjaar 

Vrijdag 21/10/2022 Zwemmen 1A en 1B 

dinsdag 25/10/2022 Zwemmen 3de en 4de leerjaar 

vrijdag 28/10/2022 Zwemmen 1C en 1D 

vrijdag 28/10/2022 Rapport 1 

vrijdag 31/10 tem 04/11 HERFSTVAKANTIE 

 
 
 


