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Beste ouders en lieve kinderen,
Ook al zouden sommigen dat wel willen, de vakantie kan niet blijven duren. Ja, ja… “ ‘t is
weer voorbij die mooie zomer”! Na de jaarlijkse ‘zomerslaap’ bruist het weer op onze
speelplaats en in onze klassen. Nieuwe schooltassen, kleurrijke mappen, blinkende oogjes,…
enthousiasme troef! Hier en daar zie je een nieuw gezichtje voorzichtig op zoek in de nieuwe
omgeving. We heten iedereen van harte welkom! We danken u voor het vertrouwen dat u in
onze school stelt. Wij willen graag - samen met u – op weg gaan om uw kind zo goed
mogelijk te begeleiden. Het allerbelangrijkste is dat uw kind graag komt, zich goed en veilig
voelt in de klas, op de speelplaats en tussen de vriendjes. Alle moeilijkheden, groot of klein,
willen we samen met u oplossen. Heeft u nog vragen? Contacteer ons! Onze deuren staan
altijd voor u open. Hopelijk mag dit een fijn en onbezorgd jaartje worden.
Juf Ilse

Klascontacten
Klascontact kleuterhuis

dinsdag 5 september

Klascontact eerste leerjaar

donderdag 7 september

Klascontact tweede leerjaar maandag 11 september
Klascontact derde leerjaar

dinsdag 12 september

Klascontact vierde leerjaar

donderdag 14 september

Klascontact vijfde leerjaar

maandag 18 september

Klascontact zesde leerjaar

donderdag 21 september

Telkens om 20.00 uur.

Wen-namiddag
voor de nieuwe
peuter:

Deze data stonden ook reeds
in ‘t Infootje van juni.
We verwachten op
een klascontact van elk kind
een ouder.
Je kind heeft tenslotte recht op
een
belangstellende ouder!

Voor de peutertjes die nog dit schooljaar instappen, zijn er wen-namiddagen voorzien.
Op deze dagen mogen zij even komen ‘wennen’ in hun klasje. Tot dan!!

Vrijdagnamiddag 20/10/2017 en 27/10/’17 (voor instapdatum 06/11/’17)
Donderdagnamiddag 21/12/2017 (voor instapdata: 08/01/’18 en 01/02/’18)
Vrijdagnamiddag 30/03/2018 (voor instapdatum 16/04/’18)
Vrijdagnamiddag 4 mei 2018 (voor instapdatum 14/05/’18
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Jaarthema: Samen ster(k)
Een Ster
Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om anderen tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt met aandacht
voor de achterop geraakten.

Klas 6 vormt een ster met de hele klasgroep op 1 september

!

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
maar de verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor degenen die het licht in zich dragen
en overal vuurtjes aansteken
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leren
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.
Ik wens je van harte dat jij één van hen bent.
Kris Gelaude

Op het einde van het vorige
schooljaar zagen we onze
sterren allemaal aan het
werk op het schoolfeest!
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Inschrijven?
Ook voor dit
schooljaar is er
nog plaats voor je
kindje in het
Kleuterhuis.
Kom gerust een
kijkje nemen!

De kinderen geboren in
2016 komen volgend
schooljaar aan bod.
In De Pinte—Zevergem
geldt een voorrangsperiode voor broertjes en zusjes.
Deze kunnen met voorrang inschrijven van 1
september 2017 tot eind
februari 2018.
Schrijf de broertjes en
zusjes dus al in het eer-

ste trimester in!
Vanaf 1 maart 2018
volgen dan de andere
kindjes geboren in 2016
Nieuw op onze school?
Maak dan in het eerste
trimester een afspraak
om even langs te komen.
We noteren dan je
gegevens zodat we je
tijdig kunnen informeren.

Naar het Kleuterhuis
We hebben even voor
jou gegrasduind in onze
brochure ‘Het kleuterhuis’.
Het brengen...
Het is leuk voor de
kleuter, de vriendjes èn
voor de juf dat we tijdig
op school aankomen. Je
mag gerust, wanneer
de juf in de klas is, je
peuter al binnenbrengen vóór het belteken.
Opgelet: Als je een
zeldzame keer om een
hele goede reden te
laat bent, breng dan je
kleuter zeker tot in de
klas, zodat je zeker
bent dat daar iemand
is! Wel vlug afscheid
nemen om zo weinig
mogelijk de kleuteractiviteit te storen!

...het afscheid nemen...
Neem, in het belang
van je kindje, altijd kort
en vastberaden afscheid.
Doe dit, vooral bij de
kleintjes, met een vast
‘ritueel’. Leer je peuter
en kleuter om zelf de
schooltas in de gang in
de kast te plaatsen.
Wanneer alle kleuters
aanwezig zijn in de klas,
wordt onder begeleiding
van de kleuterleerkracht
dan alles uit de tasjes
gehaald en op de juiste
plaats gelegd.

Zeg aan je peuter duidelijk dat hij/zij nu mag
spelen in het klasje en
de juf nu bij hem/ haar
blijft.
Zeg eveneens duidelijk
aan je kleuter dat jij (of
tante, oma,…)
hem/haar terug komt
ophalen, en wanneer
dat zal zijn.
En nu een hele dikke
knuffel … en daag!!!
...en het afhalen
Bij het afhalen staan de
kleuters samen aan het
kleuterhuis of in de klas
tot iemand hen komt
afhalen.

Kleuters die niet worden
afgehaald, nemen automatisch deel aan de opvang die om 16.05 uur
begint. Daarom kan het
gebeuren dat, wanneer
je je kleuter niet meteen
na schooltijd afhaalt, het
schooltasje misschien al
klaar ligt in de speelzaal.
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Missiemarkt 2017
Onze oud-leerlinge Kim Baert vertrekt
begin oktober voor 6 maand op
vrijwilligerswerk naar Zambia.
Onze school wil haar project
dan ook steunen met de
opbrengst van onze
missiemarkt op
woensdag 4 oktober 2017.
Wil ook jij daaraan meehelpen?
Kom hier massaal naartoe
tussen 10u30 en 11u30.
KIM ZELF AAN HET WOORD:
Drie oktober vertrek ik voor 6
maand op vrijwilligerswerk naar
Zambia, waar ik schoolbegeleiding en animatie zal geven aan
de kwetsbare kinderen en jongeren van City of Hope, geleid
door zusters van Don Bosco. Dit
is een opvangtehuis voor straaten weeskinderen, waar ze educatie krijgen en een beroep leren.
City of Hope in Zambia
City of Hope is gelegen in Makeni, 10 km ten zuiden van Lusaka (http://
www.salesiansisterscityofhope.o
rg/the-city-of-hope-project/).
Hier wordt aan kansarme kinderen en jongeren een thuis
gegeven en worden ze geschoold om zo hun competenties te ontwikkelen, hen te wijzen op hun waardigheid en
rechten, gender gelijkheid, hygiëne en gezondheid. Wanneer
de jongeren er klaar voor zijn,
worden ze geherintroduceerd
in de maatschappij.
In City of Hope zijn er 85%
meisjes en 15% jongens. Er is
een internaat voor ‘Girls-atRisk’, een lagere en middelbare
school en een ‘Skills Training
Centre’ waar jonge vrouwen
tussen 17 en 25 jaar een beroepsopleiding kunnen volgen in

naaien, hotel en catering, informatica of huishouden. De meisjes kweken er ook biologische
gewassen zoals sla, kool, tomaten, mais, ajuinen en houden er
wat dieren, zoals kippen, om
toch wat zelfonderhoudend te
zijn.
Het doel van City of Hope is niet
een weeshuis te zijn, maar om
een thuis te bieden waar de
meisjes zich veilig en geliefd
voelen, en waar hun zelfvertrouwen kan groeien. Er is geen
leeftijdslimiet; van zodra ze
klaar zijn om op eigen benen te
staan, gaan ze verder.
Mijn taken
Mijn taken daar als educator en
opvoeder zullen eruit bestaan
om assistentie te verlenen bij
het lesgeven in de school, naschoolse animatie te geven aan
de kinderen en jongeren, dagdagelijkse taken en huiswerk te
begeleiden en eventueel bijles
te geven, mee te helpen aan de
competentie ontwikkeling van
kinderen en jongeren, hun zelfstandigheid te promoten zodat
ze zich weer kunnen integreren
in de maatschappij. Het allerbelangrijkste is er gewoon zijn
voor hen…

Duurzaam project
City of Hope ontstond in 1995
en is sindsdien gestaag gegroeid. Er kwamen nieuwe, moderne schoolgebouwen, goed
voor minstens 1200 leerlingen.
Het is een structureel en goed
onderbouwd project; er is een
internaat en school, alles in de
pedagogische visie van Don
Bosco. De meisjes leren er op
eigen benen staan, en niet alleen door de school zelf. Ze zorgen voor hun eigen huishouden
en onderhouden de moestuin
en de dieren. Bovendien zijn de
beroepsscholen van Don Bosco
hoog aangeschreven in Afrika;
er worden heel degelijke opleidingen gegeven.
City of Hope is volledig afhankelijk van sponsoren en donoren
voor haar bestaan. Alle hulp is
dus welkom!
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Sponsortocht 2017
De Sponsortocht was vorig jaar ten voordele van de VZW
Hachiko.
Vzw Hachiko is een organisatie die assistentiehonden opleidt
voor mensen met een motorische handicap of epilepsie. Ze
maakt daarvoor gebruik van de eeuwenoude band die mens en
hond verenigt. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond
stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje. Méér nog: de assistentiehond wordt een steun, een toeverlaat en opent de deur naar een hogere levenskwaliteit.
De kinderen stapten heel gedreven voor dit project en we konden dan ook een mooi bedrag doorstorten naar de VZW
Hachiko.
Ze bedanken de kinderen en de school voor de steun en schenken ons het meter –en peterschap van één van hun nieuwe
pups. (Hiernaast een fotootje van deze pup. Zijn naam is Simon.
Is hij niet schattig?!).

Jullie mogen zich de fiere peters en meters noemen van Simon.
Simon is een golden retriever, een reutje.
Hij is geboren op 6 mei 2017.

Typlessen
De typlessen gegeven door HANVER kenden opnieuw een
groot succes. Zowel de kinderen en de ouders bleken tevreden over de formule. We bieden daarom ook dit jaar aan de
kinderen van het 4de, 5de en 6de
leerjaar de kans om op een leuke manier te
leren typen.
De lessen vinden plaats na de schooluren.

Ziek?

OF

- een afwezigheid wegens ziekte van
meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;

B) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (code Z). De afwezigheid wegens
ziekte mag een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet
overschrijden en kan hoogstens vier
maal per schooljaar worden ingediend. Onder een ouder wordt verstaan een persoon die het ouderlijk
gezag uitoefent of in rechte of in feite
de leerling onder zijn bewaring heeft.

- een afwezigheid wegens verklaring
van ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is
geweest voor een ziekteperiode van
maximum 3 kalenderdagen;

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
briefje van de ouders voldoende. Zo’n
briefje van de ouders kan slechts 4
keer per schooljaar. Gebruik hiertoe

Afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid, mits de voorlegging van een van volgende documenten:
A) een medisch attest, uitgereikt door
een arts, voor zover het om een van
de volgende gevallen gaat:

de 4 genummerde briefjes die je vindt
op de website.
Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een
bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren
plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo
vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.
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Klaar voor de start
 Peuters? Reservekledij bij.
 Iedereen heeft dagelijks zakdoekjes bij.
 Je naam staat op alle kledingstukken.
 Je naam staat op alle benodigdheden (pennenzak, fietshelm,
koekendoosje,
kledij, …)

 Alles is geregeld en er werd goed afgesproken om tijdig op
school te zijn.

 De fiets is in orde. (Fluojasje? Helm?
Lichten? Banden gepompt?)

 Er werden duidelijke afspraken gemaakt over de fiets– of
wandelroute van en naar school. Het is voor kinderen die
naar huis gaan niet toegelaten om nog even te blijven spelen
tot de opvang begint.

 Er zijn goede afspraken met de ‘brengers’ en ‘afhalers’?
Deze mensen weten dat de kalender op de site staat!

 Het schoolreglement, schoolleven en/of het kleuterhuisboekje lezen we even na.
We bespreken nog enkele schoolafspraken.

 Een medicatiefiche hebben we bij de hand. Te printen van op
de site.

 We hebben goed afgesproken wat we moeten doen als er
onverwachts niemand thuis is. (Tip: meteen terug naar
school!)

 We maken vooraf fijne afspraken inzake huiswerk maken,
lessen leren, TV-kijken, computer, ...

 Woensdag = fruitdag!
 We hebben een koekendoosje, want we brengen niets mee
in papiertjes. Snoep en frisdranken zijn verboden.

 De zwemdata werden genoteerd. Zoals
gemeld zwemmen de kinderen van het 1ste, 2de, 5de en
6de leerjaar de helft van het schooljaar, en de kinderen van
de 3de en 4de leerjaar het hele schooljaar. Zie kalender.

 We hebben goed afgesproken over de koek, de drankjes
(welke?), de maaltijden, ...

Het boodschappenlijstje
Het eigen lijstje kan erg beperkt worden, want de kinderen krijgen zowat alles van de school.
Voor welke basisuitrusting dien je als ouders zelf te zorgen?
-

Gymschoeisel voor binnen èn buiten in het lager, turnpantoffeltjes bij de kleuters. (Dit gymschoeisel is een extra paar
schoenen, dus niet deze die de kinderen al aan hebben!)

-

Een blauw gymbroekje naar keuze.

-

Een schooltruitje verplicht op school aan te kopen (zie prijslijst)

-

In de winter best een warme jogging of dergelijke.

-

Een stevig turnzakje (is géén boodschappentasje) om dit alles in weg te bergen.

-

Voor het zwemmen: een zwemzakje, handdoeken, zwemkledij, kammetje of haarborstel.

-

Een (stevige) schooltas.

-

Een leeg pennenzakje.

-

Een genaamtekend brooddoosje voor de boterhammen

-

Een genaamtekend doosje voor de koek en het fruit (Geen papier hier!)

-

Enkele spulletjes voor thuisgebruik: stiften, schaartje, lijmstift, …

Een tip: wat nog kan dienen van vorig jaar is best wel nog oké. Het hoeft niet steeds nieuw te zijn. Bekijk het even samen met
je kind. Goedkoop en duurzaam!
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Nieuwsbrief

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze vzw
Kattestraat 22 -9800 Deinze

Tel. 09 381 06 80

E-mail: info@vclbdeinze.be

www.vclbdeinze.be

Onze CLBmedewerkers aan
het woord.

VCLB Deinze vanaf 01/09/2017 in een nieuw kleedje
Waarom veranderen ?
VCLB Deinze werkte al
lang op dezelfde manier; aan elke school
was een schoolteam
verbonden (psycholoog
of pedagoog, maatschappelijk werker, arts
en verpleegkundige) dat
alle vragen opnam. Ons
takenpakket is de laat-

ste jaren erg veranderd.
Daarom was deze manier van werken niet
meer haalbaar.

Wat verandert er ?
Vanaf 1 september is
aan elke school 1 onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe
vraag beluistert.

We gingen, met de hulp
van Flanders Synergie
(www.flanderssynergie.
Onze 9 onthaalmedebe), op zoek naar een
werkers zijn
ander organisatiemodel.
psycholoog, pedagoog
of maatschappelijk werker. Zij vormen samen

het onthaalteam van
het CLB.
Leerlingen en ouders
kunnen rechtstreeks of
via de school de onthaalmedewerker contacteren. De onthaalmedewerker van uw school
is :

Leen Christiaens
Mailadres : leen.christiaens@vclbdeinze.be
GSM nummer : 0491/901305

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker
dit zelf verder opnemen
doorverwijzen naar andere diensten
de vraag doorgeven naar het trajectteam van het
CLB

Nathalie Nuttinck
Arts

Nathalie Verdure
Verpleegkundige

Het trajectteam bestaat
uit verschillende medewerkers : artsen, maatschappelijk werkers,
psychologen en verpleegkundigen. Zij gaan
aan de slag met alle
vragen die het onthaalteam hen doorgeeft. Zo
kunnen zij bv. voorstellen een aantal begeleidingsgesprekken te
doen of bepaalde testen
of vragenlijsten af te
nemen, om een duidelijker beeld te krijgen van
wat er aan de hand is.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties
en vragen rond besmettelijke ziekten op.
De arts en verpleegkundige van uw school zijn

Volume 1, Issue 1
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Het horizonteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studiekeuzes.
Dan is er nog een ondersteunend team (secretariaat) en een directieteam.
Wil je nog iets meer vernemen over onze manier van werken, bekijk dan zeker hier ons filmpje of op onze website www.vclbdeinze.be.
Wat zijn de voordelen voor jullie als ouders en leerlingen ?
De onthaalmedewerker blijft heel gemakkelijk bereikbaar op school en op het CLB.
CLB-medewerkers vanuit verschillende disciplines blijven samenwerken om jouw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden .
Je wordt geholpen door de trajectmedewerker die het meest afweet van jouw vraag.
Dezelfde trajectmedewerker kan over verschillende jaren en scholen heen (ook bij overgang van basis
naar secundair onderwijs) een traject lopen met een leerling.
Ons doel blijft : met elke vraag/elke vraagsteller minstens 1 stap vooruit geraken !

Op zaterdag 3 februari 2018 zet ons

kleuterhuisvan 10.30 tot 12 uur de deuren open.
Gewoon even binnenwippen met je buren, vrienden, kennissen en
natuurlijk ook met je peuter of eerste kleuterklasser.
Gezellig even de sfeer opsnuiven van het Kleuterhuis en informeel
kennismaken met de andere kindjes, hun ouders, de school en
natuurlijk met de kleuterjuffen.
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Welkom!

Roel
Geboren op 31 juli 2017

Zoontje van juf Lien Mortier en Wouter De Breuck

Veel geluk samen!

Juf Karolien stapte
op 18.08.2017
in het huwelijksbootje met Kasper!

Dankbaar gedenken...

De heer Adolf Van den Abeele
Overleden op 22 juni 2017
Overgrootvader van Fons en Staf Lampens.
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Prijslijst 2017-2018
1. Verplichte uitgaven (onderwijsuitgaven onder de ‘maximumfactuur’)
De maximumfactuur bepaalt het bedrag dat aan ouders verplicht m ag w orden aangerekend om w ille van de
‘verlevendiging van het onderwijs’. Het gaat dus om uitstappen, bezoeken, cultuuractiviteiten, sportactiviteiten, zwemmen, enz.
Volgens een beslissing van de schoolraad gebeurt de betaling van de maximumfactuur gespreid in 10 gelijke schijven, dus per
maand. Dit om te vermijden dat er onverwachte dure maanden zijn (schoolreismaand…). Je krijgt dus geen extra rekening meer
voor schoolreizen, educatieve uitstappen (bv. naar Gent), culturele uitstappen zoals museumbezoek of toneel, zwemmen.
kleuter  4,50 euro per maand
lager

 8,50 euro per maand

Ter informatie:
Zwemmen 1ste tot en met 5de leerjaar (Zwemkom gedeeltelijk betaald door gemeentebestuur) werd berekend op € 3.10. Het
zwemmen voor het zesde leerjaar is, bus inbegrepen, volledig gratis.
Verplicht, maar niet in de maximumfactuur turn T-shirtje logo school: € 11
Maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteiten: 425 euro doorheen de basisschool. Daar we echter geen zee– of
sneeuwklassen en dergelijke organiseren is de kostprijs voor de ouders op onze school dus beperkt. Alleen de meerdaagse sportdagen van het derde en vierde leerjaar, een organisatie van het gemeentebestuur, vallen wel onder de regeling van de zeeklassen
en dergelijke. Het gaat om een eerder beperkt bedrag.

2. Vrijblijvend aanbod (dit zijn persoonlijke, vrijwillige uitgaven)
Je kiest zelf of je deze uitgave al dan niet doet.
Middagopvang

€ 0.35 (afspraak binnen gem eente De P inte)

Maaltijden
Warme maaltijd met soep KLEUTER
Warme maaltijd met soep LAGER

€ 2.90
€ 3.30

Drankjes: alles € 0.45
melk / mineraalwater (plat of bruis) / sinaasappelsap / appelsap / soep
Naschoolse avondopvang op onze school (door EVA Onsa vzw)
2,14 euro voor het eerste uur
0,98 euro per bijkomend begonnen half uur
De opvang ’s avonds op school kan op volle lesdagen tot 18.00 uur en op aanvraag enige dagen vooraf tot 19.00 uur.
Buitenschoolse opvang door Landelijke Kinderopvang in IBO Stekelbees*
2,14
0,98
7,00
14,0

euro
euro
euro
euro

voor het eerste uur
per bijkomend begonnen half uur
voor een halve dag (3 tot 6 uur)(op woensdag)
voor een volledige dag (vanaf 6 uur of meer) (op woensdag)

Schoolvrije dagen en vakantiedagen
4,65 euro voor een derde dag (minder dan 3 uur)
7,00 euro voor een halve dag ( van 3 tot 6 uur)
14,0 euro voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer)
Opgelet : In IBO Stekelbees kan u genieten van een verminderd tarief voor gezinnen met meerdere kinderen (- 25%) en van
eventueel een sociaal tarief (-50%) gerekend vanaf eerste kind.
Aangezien EVA Onsa vzw in tegenstelling tot Landelijke Kinderopvang geen overheidssubsidies van Kind en Gezin ontvangt, is het
voor de vzw financieel niet haalbaar om ook deze zelfde kortingen toe te kennen.
* ouders kunnen via het fiscale attest tot maximaal 11,20 euro per dag van hun belastbaar inkomen aftrekken.
NOOT:
Bus naar de gemeentelijke opvang Stekelbees op woensdagmiddag is inbegrepen in de prijs
Morgenopvang vanaf 7.15
Avondopvang van 15.50 tot 16u05 (woensdag van 11u25—11u40, vrijdag van 15.25-15.35)

gratis
gratis
gratis
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Tijdschriften
U kunt vrij abonneren op volgende aanbevolen educatieve tijdschriftjes. Abonnement steeds voor een schooljaar

Prijs voor 1 jaar
Dopido + Kid’i Dopido (10 nrs. + 10 apps)
onthaal- en 1e kleuterklas
Dokadi + Kid’i Dokadi (10 nrs. + 10 apps)
2e kleuterklas
Doremi + Doremi Extra + Kid’i Doremi (10 nrs. + 10 apps) 3e kleuterklas
Zonnekind 1e leerjaar (20 nrs.)
1e leerjaar
Zonnekind 2e leerjaar (20 nrs.)
2e leerjaar
Zonnestraal (20 nrs.)
3e en 4e leerjaar
Zonneland (20 nrs.)
5e en 6e leerjaar
Naomi (5 nrs.) geloofstijdschrift
3e kleuterklas en 1e leerjaar
Simon (5 nrs.) geloofstijdschrift
2e, 3e en 4e leerjaar
Samuel (5 nrs.) geloofstijdschrift
5e en 6e leerjaar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

35,00
35,00
35,00
37,00
37,00
37,00
37,00
9,00
9,00
9,00

Leesbevordering

leeftijd

prijs jaar

Leesbeestje (4 boeken + cd)
Leesknuffel + Kid’i Leesknuffel (5 boeken + 5 apps)
Robbe en Bas (9 boeken)
Leeskriebel (9 boeken)
Vlaamse Filmpjes (12 boekjes)

onthaal- en 1e kleuterklas
2e en 3e kleuterklas
1e en 2e leerjaar
3e en 4e leerjaar
5e en 6e leerjaar

€
€
€
€
€

21,00
37,00
28,00
28,00
31,00

Kalender
Hieronder vind je de voornaamste data, waaronder de vrije dagen.
De meest actuele versie van de volledige schoolkalender vind je steeds op de website van de
school www.vbszevergem.be.
Vrije dagen



Vrijdag 13 oktober

Vrijaf (lokale vrije dag)



28/10 - 05/11

Herfstvakantie



Woensdag 6 december

Vrijaf (studiedag scholengemeenschap)



23/12 - 07/01

Kerstvakantie



Woensdag 7 februari

Vrijaf (studiedag)



10/02 - 18/02

Krokusvakantie



Woensdag 28 februari

Vrijaf (studiedag scholengemeenschap)



31/03 - 15/04

Paasvakantie



Maandag 30 april

Vrijaf (lokale vrije dag)



Dinsdag 1 mei

Vrijaf ‘feest van de arbeid’.



Donderdag 10 en vrijdag 11 mei

Vrijaf Hemelvaart



Maandag 21 mei

Vrijaf Pinksterenmaandag

En ook deze data zijn al goed om te weten
Zaterdag 30 september

Startviering in de kerk , om 18.00 uur.

Woensdag 4 oktober

Missiemarkt

Dinsdag 3 oktober

Sportdag 1 voor het lager in Don Bosco Zwijnaarde

Donderdag 1 maart

Inschrijvingsdag geboortejaar 2016, indien geen voorrang broer/zus

Zondag 18 maart

Mosselfestijn

Zondag 17 juni

Schoolfeest

Ouders van het derde leerjaar: Noteer alvast vrijdagnamiddag 19 januari in jullie agenda voor de open klasdag!

