
Vrije Basisschool Zevergem 

‘t Infootje 164 september 2018 

 

Veel leesplezier!  

Hier sta JIJ 

in de       

spotlights!  

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM  

Dorp 32—9840 Zevergem 

09/385.47.13 

schoolzevergem@telenet.be 

www.vbszevergem.be 



 

 
Hier ben ik,  
onderweg,  
met mijn verhaal,  
met mijn gezelschap,  
met mijn ervaring.  
 
Daar ben jij,  
onderweg,  
met jouw verhaal,  
met jouw gezelschap,  
met jouw ervaring. 
 
Stap je mee?  
Samen onderweg? 
Wordt dit ons verhaal,  
ons gezelschap,  
onze ervaring?  
 
Iesja 
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Vanaf 13 maart 2019    

volgen dan de andere 

kindjes geboren in 2017 

Maak in het eerste  

trimester alvast een af-

spraak om even langs te 

komen. Jullie kunnen de 

sfeer al even opsnuiven 

en we noteren dan je       

gegevens zodat we je  

tijdig kunnen informeren 

en je zeker bent van een 

plaatsje.  

De kinderen geboren in 

2017 komen volgend 

schooljaar aan bod. 

In De Pinte—Zevergem 

geldt een voorrangsperio-

de voor broertjes en zus-

jes. Deze kunnen met  

voorrang inschrijven van 

3 september 2018 tot 

12 maart 2019.  

Schrijf de broertjes en 

zusjes dus al in het  eer-

ste trimester in! 

Dit kan via  

Telefoon: 09/385.47.13  

 

Mail:  

schoolzevergem@telenet.be 

  

Inschrijven?  

Ook voor dit 

schooljaar is er nog 

plaats voor je 

kindje in het 

Kleuterhuis.  

Kom gerust een 

kijkje nemen! 



Het nieuwe schooljaar is van start 

gegaan. De film is begonnen!  

De werking van onze school wil ik 

met jullie even vergelijken met een 

filmproductie. Als dat niet cool is.  

Voor we eraan kunnen beginnen, 

wordt er nagegaan of de financiële 

middelen aanwezig zijn. Op school 

wordt dit bepaald door het aantal 

kinderen die schoollopen, subsi-

dies die aangevraagd worden, en 

uiteraard wat we dankzij de activi-

teiten van onze ouderraad aan 

werkingsmiddelen bezitten. On-

rechtstreeks bepalen jullie, de 

ouders, dus ook ons budget op 

school. Wij willen iedereen dan 

ook bedanken voor de talrijke 

opkomst op het jaarlijkse mossel-

feest en schoolfeest! Ook jullie 

bijdragen met de aankoop van de 

mattentaarten zorgen ervoor dat 

we onze acteurs (onze leerlingen) 

af en toe eens kunnen trakteren 

op wat extra materiaal of gewoon 

een tussendoortje.   

Van zodra de financiële middelen 

voorhanden zijn, focussen we ons 

vooral op de filmcrew. Alle mensen 

die onze school ondersteunen 

(administratie, poetsvrouw, mid-

daghulp, opvang en alle losse 

vrijwilligers die zich met hart en 

ziel inzetten voor onze school), 

maken deel uit van deze filmploeg. 

Zonder hen zou er een belangrijke 

schakel ontbreken en zou de film-

productie niet vlot verlopen.  

Om dan eigenlijk van start te gaan, 

hebben we nood aan een sterke 

‘cast’. Zij zijn diegenen die vóór de 

camera staan. Zij spelen de hoofd-

rol in onze film. Het spreekt voor 

zich dat we daar onze uitmunten-

de kinderen bedoelen. Zij geven 

met hun specifieke talenten kleur 

aan onze film. Zij spelen elk op 

zich een belangrijke rol in de film 

van onze school. Dankzij deze 

acteurs krijgt onze school de kans 

om uit te blinken en te schitteren 

op onze Rode Loper.  

Bij de meeste films wordt de aftite-

ling pas op het einde gedraaid, 

maar hier vinden wij dat ze van in 

het begin van het schooljaar even 

aan bod mogen komen.  

De rolverdeling van onze artiesten 

is als volgt:  

We zijn gestart met 2 peuters. 

Gelukkig komen er in de loop van 

het jaar nog spelers bij zodat we 

zullen eindigen met een peuter-

klasje van 17 kinderen.  

Eerste kleuterklas: 25 artiesten 

Tweede kleuterklas:  22 artiesten 

Derde kleuterklas:  20 artiesten 

Eerste leerjaar: 27 artiesten 

Tweede leerjaar:  20 artiesten 

Derde leerjaar: 22 artiesten 

Vierde leerjaar: 23 artiesten 

Vijfde leerjaar: 26 artiesten  

Zesde leerjaar: 25 artiesten 

Om deze casting in goede banen 

te leiden, hebben we ook onze 

specifieke regisseurs. Zij nemen 

hun eigen leeftijdsgroep onder 

hun vleugels en sturen hun ac-

teurs in de juiste richting om er-

voor te zorgen dat alles geloof-

waardig en levensecht blijft. We 

doen hier op school niet alsof. Elke 

acteur mag tonen waar hij of zij 

voor staat en de regisseur bege-

leidt hen op dit pad.  

Mag ik dan ook even jullie aan-

dacht voor onze regisseurs: 

Peuterklas: Juf Laurien (ter vervan-

ging van juf Leen) 

Eerste kleuterklas: Juf Marijke 

Tweede kleuterklas: Juf Elise 

Derde kleuterklas: Juf Karlien en 

Juf Lien 

Eerste leerjaar: Juf Sylvie 

Tweede leerjaar: Juf Joke en Juf 

Fleur 

Derde leerjaar: Juf Stefanie 

Vierde leerjaar: Juf Karolien 

Vijfde leerjaar: Juf Chantal 

Zesde leerjaar: Juf Annelies en Juf 

Maaike 

Zij worden op hun beurt bijgestaan 

door een heel team van experten. 

Neen, hier op school wordt geen 

gebruik gemaakt van stuntman-

nen. We zijn heel fier te kunnen 

zeggen dat wij onze prestaties 

helemaal zelf behalen met ons 

leerkrachtenteam én ons zorg-

team.  

Juf Karlien, Juf Hilde, Juf Carine  

en Juf Annelies zorgen in nauwe 

samenwerking met Juf Joke ervoor 

dat onze acteurs, -onze kinderen- 

blijven geloven in zichzelf en ook 

hun eigen rol met zelfvertrouwen 

opnemen.  

Onze filmproductie 

Het werkelijke doel van 

onderwijs is het beste uit 

jezelf halen!  

(Mahatma Gandhi) 
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Juf Lies en Meester Michiel zorgen 

er dan weer voor dat ze in top-

conditie zijn. Een gezonde geest in 

een gezond lichaam!  

De inhoud van onze film kan ik 

nog niet verklappen. Hoe ons 

filmjaar verlopen is, onthullen we  

op ons filmfestival (het school-

feest) op zondag 16 juni 2019. 

 

En nu… Laat de camera’s maar 

draaien… 3, 2, 1, ACTIE!  

 

 

 

  Juf Ilse  
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Wen-namiddag 

voor de nieuwe 

peuters: 

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!! 

Donderdagnamiddag 25/10/2018 (voor instapdatum 05/11/’18) 

Donderdagnamiddag 20/12/2018 (voor instapdatum 07/01/’19) 

Donderdagnamiddag 31/01/2019 (voor instapdatum 01/02/’19) 

Donderdagnamiddag 28/02/2019 (voor instapdatum 11/03/’19) 

Donderdagnamiddag 04/04/2019 (voor instapdata 23/04/’19, 03/05/’19 en 

11/05/’19) 

Op zaterdag 2 februari 2019 zet ons  

Kleuterhuis 
van 10.30 tot 12 uur de deuren open.  

Gewoon even binnenwippen met je buren, vrienden, ken-
nissen 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 ou-
ders, de school en natuurlijk met de kleuterjuffen.   



M - Motivatie - MOEV brengt 

leerkrachten samen want 

samen werkt motiverend en 

verbindend. Ontmoetings-

momenten en praktijkvoor-

beelden bieden heel wat 

perspectieven. 

O - Ondersteuning - De 

MOEV-schoolondersteuners 

activeren de school om het 

bewegingsbeleid kwalitatief 

uit te bouwen. Ze bieden de 

school tips, educatieve ma-

terialen, activiteiten en pro-

jecten voor bewegingsinitia-

tieven doorheen de school-

dag plus de momenten voor 

en na school. 

E - Expertise - MOEV is dé 

door de Vlaamse overheid 

erkende organisatie voor 

beweging in onderwijs. Ja-

renlange ervaring in het 

werkveld, dicht bij het doel-

SVS wordt MOEV 

Jullie kennen wellicht ‘SVS’, 

Stichting Vlaamse School-

sport. Deze vereniging  

moedigt sport op school en 

sport na school aan bij de 

sportieve jeugd.  

Sinds juni 2018 is de bena-

ming van SVS veranderd in 

MOEV. Hierbij willen we 

jullie ook uitleggen wat 

MOEV betekent:  
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Leerlingen basisonderwijs 

willen bewegen.  

De leerlingen in het basisonderwijs 

vinden dat spelen en sporten be-

langrijk zijn voor een gezond leven. 

Dat blijkt uit een bevraging van de 

leerlingen van de Vlaamse basis-

scholen. 8 op 10 kinderen beoefe-

nen een sport, 7 op 10 in clubver-

band. De bevraging gebeurde op 

vraag van Vlaams minister van 

Onderwijs Hilde Crevits door de 

Stichting Vlaamse Schoolsport die 

(sinds 19 juni 2018) de nieuwe 

naam MOEV draagt.  

Minister Crevits wil dat jongeren 

op school meer bewegen en heeft 

dat vastgelegd in de nieuwe subsi-

dieovereenkomst voor de volgen-

de 4 jaar. Jaarlijks krijgt MOEV 

bijna 5 miljoen euro. MOEV is al 

jarenlang de vaste partner van de 

Vlaamse overheid om met ver-

schillende initiatieven en acties 

leerlingen aan het sporten en be-

wegen te brengen.  

Onderwijsminister Hilde 

Crevits (CD&V) schreef 

op 20 juni 2018 een 

artikel op haar web-

pagina 

publiek, levert heel wat 

professioneel advies op.  

V - Vernieuwing - Vlaande-

ren - Vitaliteit - MOEV kiest 

voor de weg van vernieu-

wing om te komen tot een 

prikkelend, activerend aan-

bod voor alle Vlaamse scho-

len. 

Meer informatie is uiteraard 

te vinden op de website 

https://www.moev.be 



yogales volgen en houten ster-

ren versieren en die onder het 

afdak ophangen waardoor een 

sterrenhemel ontstond. Vol 

enthousiasme werd ook de 

derde ster behaald. 

Voor de vierde schoolster dien-

den de leerlingen echt hun 

beste beentje voor te zetten. 

Men diende met een zelf geor-

ganiseerde sponsortocht zo-

veel mogelijk geld in te zame-

len voor de Mobiele School. En 

ja hoor, men kwam ruim boven 

het vooropgestelde bedrag. 

Het mooie schooljaar werd 

beëindigd met een schoolfeest 

waarvan de titel alleen al een 

bekroning is van het vele werk: 

"samen ster(k)", waarbij iedere 

klas hard werkte aan een num-

mer 

Een speciale editie van Ster-

renvrouw, Fonkel en Schitter 

die de vijfde ster overhandig-

den, zorgde ervoor dat sche-

pen van onderwijs Benedikte 

Demunck (N-VA) officieel het 

lint kon doorknippen van de 

vijfsterrenschool. 

DE PINTE - Vijf fonkelende 

sterren pronken aan de toe-

gangspoort van de Vrije Basis-

school in Zevergem, vijf ster-

ren die duidelijk maken dat er 

met iedere klas met de hulp 

van de werkgroep sociale vaar-

digheden hard aan één doel is 

gewerkt. 

Het begon allemaal met Ster-

renvrouw, Fonkel en Schitter 

die van de sterrenhemel neer-

daalden om te leren wat het is 

om je in de zevende hemel te 

voelen. Dat kan alleen maar 

door samenhorigheid en het 

werken aan één doel. En zo 

bedachten ze opdrachten die 

iedere klas met succes pro-

beerde uit te voeren. 

Dit succes leverde een klas-

ster op en na een periode wer-

den de klassterren ingeruild 

voor een grote schoolster. De 

eerste schoolster prijkte in 

november aan de schoolpoort. 

Te behalen klassterren voor de 

tweede schoolster waren: de 

strapdag, de organisatie van 

de missiemarkt en de organi-

satie van het grootouderfeest. 

In de projectweek rond sterren 

moest de ganse school een 

oriëntatieloop houden, een 

VBS Zevergem sloot schooljaar 2017-2018 af als 
vijfsterrenschool  
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08/07/2018  door jdd   



Dit jaar gaan we helemaal op in thema ‘Film’.  

Een mens is net als een foto. 

Als je hem niet ontwikkelt, 

blijft hij negatief.  
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De eerste dag van het schooljaar wer-

den onze artiesten –de kinderen– ont-

vangen op onze Rode Loper! 

We starten weer een prachtig school-

jaar en dit mag in stijl ingezet worden!  

Alle kinderen kregen ook een cinema-

ticket om hun rol op te nemen in de 

film van hun eigen klas.  

We kijken met z’n allen uit naar een 

fantastisch jaar, naar een prachtige 

filmproductie met uiteindelijk een 

grandioos filmfestival als kers op de 

taart.  

Wil jij je ook engageren op school en 

meewerken aan leuke initiatieven?  

De ouderraad verwelkomt je met 

open armen.  

Je hoeft zeker niet altijd naar de verga-

deringen te komen. Je kan je ook opge-

ven als ‘losse medewerker’ en dan 

contacteren de mensen van de ouder-

raad jou om bv. op het mosselfeest en 

het schoolfeest even een paar uurtjes 

te komen helpen. We zijn jullie daar 

alvast heel erg dankbaar voor!  
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Door de goede zorgen van onze tuinbuddy’s vorig jaar, kunnen we nu prachtige groenten 

oogsten en een heerlijk slaatje maken.  

Welkom! 

Finn 
Geboren op 21 augustus 2018 

Zoontje van Enzo Van den Bossche en Leen Bosteels 

Broertje van Lander 

Dankbaar gedenken 

Thor 
Geboren op 14 juli 2018 

Zoontje van Nick De Ridder en Joyce Minnebo 

Broertje van Tiany en Jayden 

Mevrouw 

Marleen Van Daele 

Overleden op 25 juni 2018 
 

 

Oma van Emma, Paulien, Robbe en Jinte.  

De heer 

Guido Baecke 

Overleden op 2 september 2018 
 

 

Grootvader van Axelle.  
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Prijslijst  2018-2019

 
De maximumfactuur bepaalt het bedrag dat aan ouders verplicht mag worden aangerekend omw 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: 435 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 sport-
dagen 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.  

 

  

Je kiest zelf of je deze uitgave al dan niet doet.  

Middagopvang      € 0,35 (afspraak binnen gemeente De Pinte) 

Maaltijden  
Warme maaltijd met soep  KLEUTER  € 2,90 
Warme maaltijd met soep LAGER  € 3,30 

Drankjes: alles € 0,45                 
melk / mineraalwater (plat of bruis) / soep (voor het lager ook sinaasappelsap en appelsap)     

Naschoolse avondopvang op onze school (door EVA Onsa vzw) 
2,22 euro voor het eerste uur 
1,02 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*  
2,22 euro voor het eerste uur 
1,02 euro per bijkomend begonnen half uur 
7,00 euro voor een halve dag (3 tot 6 uur)(op woensdag) 
14,0 euro 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 het 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 gratis 
Morgenopvang vanaf 7.15         gratis 

      Avondopvang van 15.50 tot 16u05 (woensdag van 11u25—11u40, vrijdag van 15.25-15.35) gratis 

1. Verplichte uitgaven (onderwijsuitgaven onder de ‘maximumfactuur’) 

2. Vrijblijvend aanbod (dit zijn persoonlijke, vrijwillige  uitgaven) 



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 € 35,00  
Dokadi + Kid’i Dokadi (10 nrs. + 10 apps) 2e kleuterklas € 35,00  
Doremi + Doremi Extra + Kid’i Doremi (10 nrs. + 10 apps)  3e kleuterklas € 35,00  
Zonnekind 1e leerjaar (20 nrs.) 1e leerjaar € 37,00  
Zonnekind 2e leerjaar (20 nrs.) 2e leerjaar € 37,00 
Zonnestraal (20 nrs.) 3e en 4e leerjaar € 37,00  
Zonneland (20 nrs.) 5e en 6e leerjaar € 37,00  
Naomi (5 nrs.) geloofstijdschrift 3e kleuterklas en 1e leerjaar € 9,00  
Simon (5 nrs.) geloofstijdschrift 2e, 3e en 4e leerjaar € 9,00  
Samuel (5 nrs.) geloofstijdschrift 5e en 6e leerjaar € 9,00 

Leesbevordering leeftijd prijs jaar 

Leesbeestje (4 boeken + cd)  onthaal- en 1e kleuterklas € 21,00  
Leesknuffel + Kid’i Leesknuffel (5 boeken + 5 apps)  2e en 3e kleuterklas € 37,00 
Robbe en Bas (9 boeken)  1e en 2e leerjaar € 28,00  
Leeskriebel (9 boeken) 3e en 4e leerjaar € 28,00  
Vlaamse Filmpjes (12 boekjes) 5e en 6e leerjaar € 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 

 Woensdag 10 oktober  Vrijaf (studiedag scholengemeenschap) 

 27/10 - 04/11   Herfstvakantie 

 Maandag 12 november  Vrijaf (lokale verlofdag) 

 22/12 -  06/01   Kerstvakantie 

 Woensdag 30 januari  Vrijaf (studiedag) 

 Vrijdag  15 februari   Vrijaf (lokale verlofdag) 

 02/03 -  10/03   Krokusvakantie 

 06/04 -  22/04   Paasvakantie (opgelet: + paasmaandag) 

 Woensdag 1 mei   Vrijaf ‘feest van de arbeid’. 

 Woensdag 29 mei   Vrijaf (Studiedag) 

 Donderdag 30 en vrijdag 31 mei Vrijaf Hemelvaart 

 Maandag 10 juni   Vrijaf Pinksterenmaandag 

 

En ook deze data zijn al goed om te weten 

Maandag 24 september Schoolfotograaf 

Dinsdag 2 oktober  Sportdag 1 voor het lager in Don Bosco Zwijnaarde 

Woensdag 24 oktober Missiemarkt 

Woensdag 13 maart  Inschrijvingsdag geboortejaar 2017, indien geen voorrang broer/zus 

Zondag 17 maart  Mosselfestijn 

Zondag 16 juni  Schoolfeest 


