Lievegem, 31 augustus 2019

MAANDBRIEF SEPTEMBER
Beste ouder
De vakantie is bijna voorbij. Hopelijk kon u genieten van deze mooie zomer. Vol goede moed
starten we het nieuwe schooljaar. We verwelkomen ook de nieuwe leerlingen op onze school en
hopen dat ze zich snel thuis mogen voelen. Aan allen wens ik een leerrijk en leuk schooljaar toe!
Alvast een overzicht wat de maand september te bieden heeft:
Maandag 2 september
Eerste schooldag
LO L2, L6, L5
Dinsdag 3 september
LO L5, L2, L1/ Klassikale infoavond 19u30 in de klas
Woensdag 4 september
Donderdag 5 september
Vrijdag 6 september

LO L6, L3, L4

Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Vrijdag 13 september

LO L2, L6, L5/ Start naschoolse studie
LO L5, L6, L3, L4, L1
Zwemmen L1, L2, L3, L4
LO L1, L3, L4

Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Donderdag 19 september
Vrijdag 20 september

LO L2, L6, L5/ Week van de Mobiliteit
LO L5, L2, L1
Breng je sportclub naar school
LO L6, L3, L4/ Korte studie (tot 16u15)
Strapdag / namiddag Kronkeldiedoe te Nevele L1, L2
2
LO L2, L6, L5
LO L5, L6, L3, L4, L1
Zwemmen L1, L2, L3, L4
Veldloop Lovendegem
LO L1, L3, L4

Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Vrijdag 27 september
Maandag 30 september

Geen school

Goed om weten:
Woensdag 9 oktober: geen school (pedagogische studiedag leerkrachten)
Dinsdag 22 oktober: oudercontact en boekenbeurs
Afdeling Eeksken: kleuter- en lager onderwijs
Eeksken 29, 9920 Lovendegem
Tel: 09 357 34 83

Afdeling Vinderhoute: lager onderwijs
Bergstraat 21, 9921 Vinderhoute
Tel: 09 226 59 61

Website: www.gbslovendegem.be
directeur@gbslievegem.be
secretariaat@gbslievegem.be

Je kan de digitale informatiebevraging (boterhammen, studie, drankjes, …) over uw kind(eren)
invullen. Klik hier om deze bevraging lager E in te vullen. (ctr+ klik)
Gelieve per kind 1 lijst in te vullen.
Op 2 september heten we jullie hartelijk welkom op onze speelplaats van het lager.
Instappende peutertjes verwelkomen we in de peuterklas. De Ouderkring biedt u graag een koffie
aan. ‘s Middags bieden we al warme maaltijden aan. We vragen ’s morgens de aantallen op.
Ook de bus rijdt ’s morgens al om kinderen thuis op te halen.
We willen graag dat kinderen snel zich thuis mogen voelen op school. Een warm nest waar het
aangenaam is om er samen een leuk schooljaar van te maken. Dit geluk zal ook de rode draad zijn
gedurende het schooljaar: “ontdek waar je goed in bent, wees niet bang, maak plannen, werk
samen, houd vol, realiseer je dromen en maak anderen gelukkig. Zo maak je van elke dag een
feest.” Meer info volgt in de loop van het schooljaar.
Bouwen jullie ook mee aan ons nest? Breng dan zeker een tak(je) mee op de eerste schooldag.
Tijdens de infoavond op 3 september staan de leerkrachten jullie graag te woord om wat uitleg te
geven over de verschillende methodes en klaswerking. Jullie zijn welkom vanaf 19u30 in de klas.
Op woensdag 18 september mogen de kinderen in de outfit van hun sportclub naar school komen.
Op die manier treden ze op als ambassadeur van hun sportclub en kunnen ze anderen aanzetten
om te gaan sporten of zich aan te sluiten bij een sportclub. Met de campagne willen we zoveel
mogelijk kinderen aan het sporten krijgen.
Strapdag (stappen en trappen) is een autovrije schooldag voor basisscholen. Ook onze school doet
hieraan mee. Op vrijdag 20 september komen de leerlingen, op aanmoediging van de school en de
ouders en indien mogelijk, per fiets of te voet naar school. Dit past in de MOS- werking van de
school.
Ook dit schooljaar wil ik er voor ijveren om op vaste dagen in beide afdelingen aanwezig te zijn.
In het Eeksken ben ik op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar. In Vinderhoute zal ik op
dinsdag en donderdag aanwezig zijn.
Juf Mireille (zorgcoördinator) is op maandag en donderdagvoormiddag op de afdeling Vinderhoute
aanwezig. Op de andere weekdagen kan je haar in het Eeksken bereiken.
De maandbrieven blijven we digitaal versturen maar zijn ook op onze site te vinden. Ook het
maandmenu (incl. allergenenoverzicht) en andere recente documenten zijn hierop te vinden. De
schoolkalender is ook steeds op de site te raadplegen.
De leerkrachten zullen de website van hun klas vernieuwen met foto’s van dit schooljaar. De oude
foto’s zullen hierbij verwijderd worden (2 september). Indien gewenst, kan je nog enkele foto’s
afhalen.
Het schoolreglement kreeg enkele kleine aanpassingen. Op de site kan je dit document vinden (bij
info). Ik ga ervan uit dat je als ouder akkoord gaat met dit schoolreglement. Om wettelijk ingeschreven
te zijn op een school dient een ouder akkoord te zijn met het schoolreglement en het pedagogisch
project van de school. Op de site kan je ook de recentste versie van de infobrochure vinden. De
kinderen krijgen een strookje mee om te laten ondertekenen voor akkoord.
In het kader van ons gezondheidsbeleid zullen we water promoten. Ook vragen we ouders aan
kinderen enkel water mee te geven naar school. Kinderen kunnen tijdens de speeltijden eigen water of
fleswater en melk van de school drinken.
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We vragen ook om koeken met chocolade te vermijden en vooral 1 keer per dag fruit mee te geven. In
de speeltijd in de voormiddag eten we een stuk fruit/groente. In de namiddagspeeltijd mogen
kinderen dan een koek eten.
Ook voor verjaardagen vragen we om geen snoep of zoets mee te geven en eventueel te opteren voor
een leuk klasgeschenk (voorleesboek…).
Ook dit jaar zal de ouderkring inzetten op verkeersveiligheid. Via acties aan de schoolpoort delen ze
verkeerspuntjes uit. Meer info volgt in de nieuwbrief ouderkring. We vragen ook dat alle kinderen een
fluojasje dragen.
Graag geef ik ook onderaan deze brief nog wat extra info mee voor komend schooljaar. Wegens de
gemeentefusie zijn er financieel enkele wijzigingen voor het schoolzwemmen en middagtoezicht. De
naschoolse lessen Frans en de studie blijven nog gratis. Ook het busvervoer voor de klasuitstappen
blijft nog gratis. Voor de kostprijs van de bus voor schoolreizen betaal je nog steeds maar 5 euro. Zo
blijft de financiële impact voor het komend schooljaar beperkt en blijft ons gemeentelijk onderwijs
zeker nog betaalbaar! Meer kan je ook lezen in het schoolreglement.

Aan iedereen een prettige en aangename start toegewenst en welkom in ons warm nest!
Met vriendelijke groet
Lode Wytynck
Directeur

BIJKOMENDE INFORMATIE & PRIJZEN
Verlofdagen
Maandag 30 september: verlofdag
Woensdag 9 oktober: studiedag voor de leerkrachten/ geen school
Maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november: herfstvakantie
Woensdag 20 november: studiedag voor de leerkrachten/geen school
Maandag 23 december t.e.m. zondag 5 januari: kerstvakantie
Maandag 31 januari: verlofdag (Vinderhoute)
Maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart: krokusvakantie
Woensdag 18 maart: studiedag voor de leerkrachten/geen school
Maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april: paasvakantie
Vrijdag 1 mei: dag van de arbeid/geen school
Donderdag 21 mei t.e.m. zondag 24 mei: geen school (Hemelvaartweekend)
Maandag 1 juni: geen school (Pinkstermaandag)
Maandag 8 juni: verlofdag (Eeksken)
Dinsdag 30 juni: laatste halve schooldag
Woensdag 1 juli t.e.m. maandag 31 augustus: grote vakantie
Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
* Voor- en naschools
Op school, van 7.00u tot 8.20u en van 15.50u tot 19.00u
Per begonnen half uur: € 1,10
* Op vakantiedagen en schoolvrije dagen (in de Speelboom):
Minder dan 3 uur: € 4,40/ Van 3 tot 6 uur: € 6,50 / Meer dan 6 uur: € 11,50
Op woensdagnamiddag wordt van beide tarieven het voor ouders meest voordelige tarief gehanteerd.
U ontvangt een fiscaal attest voor uw bijdragen voor kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar.
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Inschrijvingsmomenten voor volgend schooljaar
Wilt u volgend schooljaar uw kind(eren) inschrijven bij het BKO (buitenschoolse kinderopvang) of wilt u
meer informatie over de werking van het BKO? Ga dan zeker langs op één van de gezamenlijke
inschrijvingsmomenten.
Tijdens deze inschrijvingsmomenten geven ze jou wat meer uitleg over de werking van het BKO en de
inschrijvingsformulieren, krijg je een rondleiding in de opvangruimtes en verzamelen ze informatie
over uw kind.
De inschrijvingsmomenten voor het komende schooljaar verwijs ik u door naar de BKOverantwoordelijke of via deze link
Middagtoezicht
Voorheen was het middagtoezicht gratis. Dat was mooi! Echter is het voor de nieuwe gemeente
financieel niet haalbaar om dat te blijven doen voor alle scholen in Lievegem. Vanaf januari zullen
ouders €0,75/per middagtoezicht dienen te betalen voor de middagopvang op school (tussen 12u en
13u). De kinderen die naar huis gaan eten kunnen vanaf 13 u terug gratis naar school.
Zwemmen
Voor concrete data: zie schoolkalender op de site.
De eerste graad gaat tweewekelijks zwemmen op woensdagvoormiddag. De tweede graad gaat
tweewekelijks zwemmen op woensdagvoormiddag in het eerste en tweede trimester en de derde
graad gaat tweewekelijks zwemmen op woensdagvoormiddag in het derde trimester.
Badmuts: € 2,50
Vanaf dit schooljaar zal de gemeente Lievegem nog de volgende tussenkomst doen voor het
zwemmen:
- Inkom: vanaf dit schooljaar betalen kleuters, L1, L2 en L3 geen inkom voor het zwembad. De
leerjaren L4, L5 en L6 betalen €1,25 per zwembeurt.
- Busvervoer: de gemeente komt tussen in het zwemvervoer en zo betaalt elke leerling
(behalve een leerling van L1) nog 2,10 per busrit naar het zwembad.
Turnen
Voor concrete data: zie lessenrooster in de schoolagenda.
T-shirt: € 6 (1ste T-shirt: gratis)
Zwart turnbroekje door ouders zelf aan te kopen.
Sportschoenen door de ouders zelf aan te kopen (graag met witte zool).
Turnzak door ouders zelf aan te kopen.
Graag op alle sportkledij en schoenen de naam vermelden.
Met de bus naar school (Eeksken)
Voor vragen kan altijd terecht bij busjuf Tatianna (0496389680)
Stopplaats, ter hoogte van…
School Eeksken
Meienbroek
Varensbos
Veldstraat
Bredestraat deel 1
Hoek Beekstraat- Bredestraat
Bredestraat 114, deel 2
Verbindingsweg
Hoek Bredestraatkouter- Schoordam
Hoek Bredestraatkouter- Basketbalstraat
Hoek Oostveldkouter – Lindestraat
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‘s morgens
7u42
7u45
7u46
7u47
7u49
7u51
7u52
7u54

Woensdagmiddag
12u15
12u17
12u19
12u21
12u25
12u26
12u27
12u29
12u31
12u32
12u34
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‘s avonds
15u38
15u40
15u42
15u44
15u49
15u50
15u51
15u53
15u55
15u56
15u58
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Oostveldkouter (Flandrien)
Asterstraat (Konijntje)
Hoek Asterstraat-Lobeliastraat
Violierstraat 2 (Tierlantijntje)
Eglantier
Jasmijnstraat (rotonde)
School Eeksken

7u56
8u
8u01
8u04
8u06
8u07
8u15

12u36
12u40
12u41
12u44
12u46
12u47
-

16u
16u04
16u05
16u08
16u10
16u11
-

De nieuwe buslijst geven we spoedig mee aan de kinderen die gebruik maken van de bus. Dit is een
voorlopige lijst. De eerste 14 dagen kan je best afspreken met de klasjuf of Tatianna voor de
wijzigingen in busvervoer.
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