
Berichtenblaadje 3 (nov-dec'22) 
Beste ouders en kinderen 

 

Bij de opmaak van het nieuwe berichtenblaadje grasduin ik even in eerdere edities van dezelfde 

periode in het schooljaar. In november 2021 was onze bewegingsvrijheid nog sterk beknot. We zijn 

gelukkig dat inmiddels veel opnieuw kan: een mooie dag met Sint en zwarte pieten, een geslaagd 

grootouderfeest op onze Zevekootschool. Het WK-voetbal brengt topsport of minstens spanning van 

de bovenste plank, maar bovenal: het klasleven verloopt normaal! 

In deze advent kunnen we meer dan ook vooruitblikken! De Winterhappening van zaterdag 10 

december kondigt zich alvast veelbelovend aan: ons kinderkoor brengt mooie kerstliederen, Flinter 

brengt eigentijdse songs en ’t Klein Muziekske brengt hun gekende deuntjes. De kerstman, hapjes 

(pastabeker, pannenkoekjes) en (geestrijke) dranken zorgen voor de inwendige mens. Welkom en nu 

al dank aan ons oudercomité voor de opzet van dit totaalgebeuren. 

Op school richten we ons op onze kerntaken als school: kwaliteitsvol onderwijs en een degelijke 

opvoeding aan onze kinderen. Het is een uitdaging om dit samen waar te maken met en voor onze 

kinderen, door onze leerkrachten en medewerkers. 

Het is een onmisbare steun ouders als opvoedingspartners aan onze zijde te weten. Onze 

voorbeeldfunctie is absoluut bepalend om het denken en handelen vorm te geven. Op 

oudercontacten of via de Ouderteams houden we voeling en delen we de zorg en succesjes met 

elkaar. Dragen en zich gedragen weten is het mooie adventsthema dat we voelbaar en zichtbaar 

vorm geven dit schooljaar. 

We koppelen er een actie aan door Jubekids financieel en logistiek te ondersteunen. Onze 

(kinder)knutselwerkjes en inzamelactie kunnen mee door uw steun de actie laten slagen. 

Steven Verhofstadt 

Directeur 

 



1.   Verkeersopvoeding 

 

In deze donkere tijden is verhoogde zichtbaarheid sterk aanbevolen: geen donkere jassen, wel 

fluohesjes, fietshelmen,… Zien of gezien worden! 

StRappen (stappen & trappen) blijft de boodschap: knap wie volhoudt. 

Elke dag StRapdag! 

2.   Project studieondersteuning (1) 

Twee studenten van de lerarenopleiding van Odisee zullen 

11 weken lang leerlingen van de lagere school ondersteunen bij hun huiswerk en lessen. 

Deze studieondersteuning vindt eenmaal per week plaats aan huis en/of op school. 

De gemeente organiseert Speel- en taalbubbels waar kinderen met een andere taalachtergrond 

spelend taal kunnen leren en verrijken. 

3.   Gezondheid: gezonde voeding en beweging 

Water als dorstlesser, gezond tussendoortje (fruit, ongezoet knabbeltje vrij van verpakking), 

gevarieerde lunch. Het voedingspatroon op jonge leeftijd is bepalend voor later. Beweging nemen 

(per fiets naar school, een eindje wandelen door de auto iets verder te parkeren, sport als hobby): 

een gezonde geest in een gezond lichaam maakt sterk! 

Zwemmen en bewegingsopvoeding zijn ‘vakken’ op school en maximale deelname is evident. Dus 

turnzak mee want bij o.m. toestelturnen kan gewoon schoeisel niet. 



 

4.   Voorleesweek 19 – 27 november 

 

Met de Voorleesweek wordt het belang van voorlezen extra in de kijker gezet. Dit jaar is het thema 

‘Lezen met je oren’. Voorlezen geeft een boost aan taalontwikkeling, vergroot de fantasie, biedt 

sociale en emotionele ontwikkeling  groeikansen, vergroot het inlevend vermogen. 

‘Lezen is denken met andermans hoofd’ 

5.   Contacten op school 

Steeds meer werken teams met en voor een kind. 

Om gelijkgericht te werken is overleg tussen diverse partijen nodig: ouders, externe ondersteuners 

(logopedist, ondersteuners met expertise voor een bepaald leer- of ontwikkelingsdomein, kiné, 

psychologen, revalidatiecentra,…).  Het is niet evident om alle partijen samen te krijgen en het 

schoolleven een normaal verloop te laten kennen, als de klasleerkracht en/of zorgcoördinator 

aansluiten bij dit overleg tijdens de lesuren. Hiertoe stuurden we een communiqué dat dit nog enkel 

kan voor kleuteronderwijs op woensdag en/of donderdag en voor lager onderwijs op donderdag- en 

vrijdagvoormiddag. Op andere momenten zal/zullen enkel de zorgcoördinator en/of directeur mee 



aanzitten, maar niet langer de klastitularis. We willen immers dat het klasleven niet verstoord wordt 

en dat de leer-kracht maximaal in de klas vertoeft. We verwachten dat de overheid ons 

organisatorisch toelaat om dit beter te organiseren. Zo beantwoorden we samen aan 

kwaliteitsverwachtingen waar we het samen over eens zijn (cfr. ROK  Onderwijsinspectie). 

 

6.   Typen 

Naast leren schrijven is een goede typvaardigheid niet meer weg te denken uit de te ontwikkelen 

basisvaardigheden. Wij werken dit schooljaar opnieuw samen met typinstituut 'Hanver', waarbij 

leerlingen vanaf het 4de leerjaar op school typlessen krijgen; eenmaal per week 's middags op school 

en met een dagelijks online oefenpakket ter opvolging. 

De lessenreeks vindt plaats in januari op maandagmiddag en is nu reeds volgeboekt met 20 

deelnemers. 



7.   Oudercomité 

 

Volgende vergadering: dinsdag 31 januari om 20u 

Wil je een handje toesteken voor, tijdens of na de winterhappening, dan kan je dit melden aan de 

directeur of aan een lid van het oudercomité. 

8.   Inschrijvingen volgend schooljaar 

Voor alle basisscholen van Erpe-Mere zullen de inschrijvingen digitaal gebeuren. Indien scholen hun 

maximumcapaciteit voor een vestigingsplaats, leerjaar en/of leeftijdsgroep vooraf vastleggen, dan is 

decretaal bepaald dat de inschrijvingen volgens een bepaalde procedure plaatsvinden. Dit houdt o.m. 

in digitaal aanmelden  in een vooraf bepaalde periode (28 februari – 21 maart)². Bepaalde 

voorrangsgroepen (broer en zussen, kinderen personeel) schrijven reeds eerder in. De gemeente 

Erpe-Mere is initiatiefnemer. 

In samenspraak met de gemeente en alle basisscholen zal er in december hierover duidelijk 

gecommuniceerd worden via de schoolkanalen en de website van de gemeente. Inschrijvingen die 

reeds gerealiseerd werden voor volgend schooljaar blijven behouden; nieuwe inschrijvingen 

verlopen vanaf heden via de digitale weg en bijgevolg dus later². 



 

9.   Fiscale attesten aanslagjaar 2022 

Voor de opmaak van de fiscale attesten vragen wij de rijkregisters op. 

Hiertoe kreeg je reeds een schrijven via het schoolsecretariaat. 

10.   Inzamelactie: lege batterijen op school! 

Lege, onbeschadigde en gesloten huis-, tuin- en keukenbatterijen zijn welkom in onze BEBAT-ton. 

Met deze inzameling helpen we het milieu een handje en maken we kans op mooi spelmateriaal. 

Ook plasticdopjes zijn nog steeds welkom t.b.v. de blindengeleidehond. Tenslotte kan je ook 

gebruikte frituurolie kwijt op school. Met de opbrengst kopen we spelmateriaal aan. 

 

11.   Schoolfotograaf 

De foto’s staan ter inzage via de website van de schoolfotograaf. 



12.   Familienieuws 

 

Ralph (°10/11/’22) broertje van Ellis Verhoeven (3B) 

Elias (°12/11/ ’22), broertje van Selina Benchibane (5A) 

Proficiat! 

13.   Activiteitenkalender december 2022 – januari ‘23 

 



 


