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Woorden en beelden 
Moed hebben 
om te streven 

naar iets beters 
geeft HOOP 
in tijden van 

uitzichtloosheid 
 

 

 

 

 

PS Wil je dit Infootje ook eens in kleur zien? Bekijk dan zeker eens onze digitale versie op onze website!  
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Een unieke school voor jouw uniek kind.  
Een greep uit onze visie:  
Onderwijs is teamwerk  

Groeien in een school waar professioneel wordt samengewerkt met externe hulpverleners en 
waar het begeleiden van kinderen teamwerk is. 

Hoe passen we deze visie toe in de praktijk?  

We stelden al dat onderwijzen teamwerk is. Onderling overleg en een goede communicatie zijn heel belangrijk! 
Met regelmaat hebben we overleg met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB en directie. 
Ook kindgesprekken en oudergesprekken hebben hier op school een plaats. Dit is noodzakelijk om alle kinderen 
echt datgene te geven waar ze recht op hebben. Resultaten worden besproken, gedrag wordt geëvalueerd. We 
werken op deze manier sterk preventief, zodat problemen eerder worden voorkomen dan genezen. En wanneer 
het eens moeilijk loopt, bieden we een uitgebreide zorg in ’de klimklas’ met nauwe samenwerkingsverbanden 
met de ouders en externe hulpverleners van allerlei aard: CLB, ondersteuners, logopedisten, revalidatiecentra, 
kinderpsychologen, enz. Want ook in een kinderleven loopt niet altijd alles van een leien dakje… Weet dat wij 
klaar staan om alle kinderen te helpen in hun groei naar de toekomst! 

 

juf Carine, juf Delphine, juf Charlotte, juf Isabel, juf Joke 
juf Leen, juf Laurien, juf Karolien, juf Karlien, juf Jona 
juf Lien, juf Lies, juf Lindsey, Mieke, juf Stefanie, 
juf Chantal, juf Annelies, juf Evy, juf Yasmine, juf Sylvie 
juf Hanne, juf Ilse, juf Maaike, juf Marijke,         meester Michiel 
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Zelfs in Coronatijden laten we onze visie niet los!  

Meer dan ooit bleek dat teamwerk nodig is om een school te doen draaien.  

Maart 2020… De tijd blijft even stilstaan, of toch zeker de schooltijd! Kinderen mogen niet 
meer naar school komen, leerkrachten komen beperkt toezicht houden voor de kinderen die noodgedwongen in 
de opvang moeten blijven… En dit alles omdat het virus COVID 19 is toegeslagen in ons land.  

En ondertussen werd er bij de leerkrachten ijverig doorgewerkt. Eerst noemden zij het afstandsonderwijs en we 
hoopten met z’n allen dat het daarbij ging blijven en dat we snel de kinderen zouden kunnen verwelkomen. Maar 
niets was minder waar. Na de paasvakantie deed de préteaching zijn intrede.  

Daarbij maakten we op vlak van ICT bokkensprongen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten 
schieten hier plots lichtjaren vooruit. Door online vergaderingen werd het Google account van de kinderen 
steeds functioneler gebruikt. Denk maar aan Classroom, Google Meet, zelf filmpjes opnemen en nog zoveel 
meer. Met grote gedrevenheid en nauwe samenwerking binnen ons team, leerden we met dit alles werken en 
wendden dit ook effectief aan.  

En dan kwam 27 mei. Om 22u ‘s avonds werd het nieuwe plan van onze onderwijsminister via de media bekend: 
‘Alle leerlingen samen terug naar school laten komen.’ Daar sta je dan als school… Hoe pak je het aan?  

Onze taak bestaat erin om onderwijs te geven aan kinderen. Wat verlangden we met z’n allen om de kinderen 
opnieuw te kunnen verwelkomen. En het schooltje van Zevergem zou het schooltje van Zevergem niet zijn als 
we daarbij geen extra rekening zouden houden met het welbevinden van onze kinderen. Kinderen hebben nood 
aan het sociale contact met de vriendjes van de klas, met de juf en zeker en vast ook met de duidelijke en vaste 
structuur van de school. Wij, als warme school, kunnen hen dit terug bieden! Het besluit stond dus vast: We 
doen er alles aan om onze kinderen maximaal naar school te laten komen.  

Voor de veiligheid van iedereen zetten we alles in het werk om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We 
hebben kosten nog moeite gespaard om in veiligheid en bescherming te voorzien. Enkele voorbeelden:  

● We installeerden extra wasbekkens en twee zuilen voor handgel op school.  
● De inrichting van de speelplaats en de klassen werden kritisch bekeken en de nodige maatregelen 

werden getroffen.  
● Er werd een nieuw uurrooster in elkaar gebokst om de klasbubbels niet te mengen. 
● Risicoanalyses en draaiboeken werden opgesteld en meerdere keren bijgewerkt.  

De gedrevenheid waarmee het hele team aan de slag ging, toonde dat we alle neuzen in dezelfde richting zetten 
waardoor we heel deze crisis en onwezenlijke scenario's de baas konden. Ook de preventieadviseur, Veerle en 
onze ICT-coördinator verdienen een extra woord van dank voor het vele werk dat zij verzet hebben!  
 
Ondanks de soms negatieve berichten vanuit de sociale media, liet het team zich niet uit het lood slaan. De 
leerkrachten van onze school bleven er staan. Meer dan ooit doet de leerkracht ertoe in deze periode! Het deed 
dan ook enorm deugd om bemoedigende woorden, lieve berichtjes, kaartjes,... te mogen ontvangen van 
dankbare ouders!  
En het moet gezegd, de glimlach op de gezichtjes van de kinderen (en de ouders) waren nog het meest 
hartverwarmend van allemaal.  
 
Wat het volgende schooljaar zal brengen weten we niet. Maar één ding zijn we zeker: We doen er met het hele 
team alles aan om er te blijven voor gaan!  
 
Draag zorg voor jezelf en elkaar! 
Ilse 
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Dank je wel ouderraad! Dank je wel, ouders!   

De dankbaarheid van de ouders werd door de ouderraad aanschouwelijk gemaakt met een mooie orchidee voor 
alle leerkrachten en medewerkers die zich inzetten tijdens heel deze coronaperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een woordje aan de kinderen 

We laten een speciaal schooljaar achter ons…  
 
Doordat we verplicht thuis moesten blijven, hebben we heel wat leerrijke en gezellige momenten, activiteiten, 
uitstappen en uiteraard leerstof gemist. Dit is heel jammer, maar weet dat je er sterker uitgekomen bent en dat je 
ongetwijfeld dingen geleerd hebt die je anders misschien niet zou leren. 

● Jij hebt een deel van de leerstof op een knappe manier thuis verwerkt. Je leerde zelfstandig werken, info 
opzoeken, op een andere manier communiceren, zelf je planning maken en nog zoveel meer. 
Waarschijnlijk hebben jouw ouders daar ook hun steentje toe bijgedragen. Ook hen bedanken we voor 
de ondersteuning. 

● Naast de leerstof leerde je opnieuw genieten van kleine dingen. Je leerde dat gezondheid en veiligheid 
heel belangrijk zijn. Aandacht en respect hebben voor elkaar, geduldig zijn en zorgen voor elkaar 
kwamen terug op de eerste plaats. 

Koester deze momenten en weet dat je geen tijd verloren hebt dit schooljaar maar dat je werkte aan die mooie 
toekomst die jou te wachten staat! 
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Praktische informatie  

Klascontacten en oudercontacten...  
In de kalender op de website van de school, kun je de data vinden van de klascontacten. Vanaf september zullen 
daar ook de data vermeld staan van de oudercontacten en rapporten. Even verduidelijken:  
 

Klascontacten:  

De klascontacten zijn informatieve bijeenkomsten voor alle ouders van een klasgroep. De klasleerkracht licht de 
groep ouders uitvoerig in over het reilen en zeilen in de klas.  
Bij de kleuters starten de klascontacten met een half uurtje algemene informatie door de directeur. De klas- 
contacten vinden in het begin van de maand september plaats om iedereen zo vlug als mogelijk te informeren. 
De informatie is immers echt wel een ‘must’ voor de ouders...  

We vinden de dialoog met ouders erg belangrijk, want zij zijn de échte experts van hun kind 

 
Oudercontacten: 

In november en maart gaan de individuele oudercontacten door. Je krijgt telkens de keuze uit twee data zodat 
we zeker alle ouders kunnen bereiken. Gedurende deze twee momenten wordt het klasgebeuren, het 
welbevinden van het kind en de werkhouding samen met de ouders overlopen en besproken.  
Voor het zesde leerjaar wordt het tweede individueel moment vrijgehouden om het uitgebreid over de 
studiekeuze te hebben.  
 
Zesde leerjaar: studiekeuze.  

Het zesde leerjaar organiseert omwille van de specifieke inhoud (nl. studieoriëntatie en schoolkeuze) een 
oudercontact in februari. Dan kan ook het CLB worden geconsulteerd en werden een aantal lessen en 
activiteiten omtrent de studiekeuze reeds afgerond.  
 
Einde schooljaar en eindrapporten:  

De laatste week krijgen de kinderen van de lagere school hun eindrapport mee.  
Waar dit nuttig of noodzakelijk bleek, werden al gesprekken met de ouders gevoerd. We organiseren daarom 
geen oudercontact op het einde van het schooljaar. Indien u echter nog vragen heeft bij het rapport van uw kind 
of iets wenst te bespreken, dan kan u zelf een oudercontact aanvragen met de klasleerkracht(en), 
zorgleerkrachten, de zorgcoördinator of met de directie. Dit wordt per brief nog eens verduidelijkt met de correcte 
data.  
 
Enkele bemerkingen hierbij.  
We verwachten dat alle ouders op de uitnodigingen ingaan. Wie onmogelijk kan komen, adviseren we om een 
afspraak te vragen op een andere dag. Dit laatste geldt eveneens voor ouders die nood hebben aan een meer 
uitvoerig gesprek.  
Natuurlijk kan je als ouder gedurende het ganse schooljaar een gesprek aanvragen met de leerkracht en/of met 
de directeur.  
We nodigen trouwens ook zelf ieder jaar verscheidene ouders uit voor een bijkomend gesprek. Het gaat tenslotte 
over ... onze kinderen!  
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Toch enkele belangrijke data in de kijker.  

We voorzien op donderdag 27 augustus tussen 16u en 18u een moment waarop alle kinderen eens 
mogen komen snuisteren in hun nieuwe klas. Het is een gelegenheid om de vriendjes van de klas te 
ontmoeten en je kan ook even de juf aanspreken.  

✪ Wendag(doorlopend tussen 16u en 18u) 
Voor alle peuters en alle kleuters van de 1e kleuterklas. 

 

✪ Terugkomdag (doorlopend tussen 16u en 18u) 

Voor de kleuters van de 2e en 3e kleuterklas en alle leerlingen van het lager onderwijs. 
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Eerste schooldag voor alle kinderen: dinsdag 1 september  

➔ Op welke manier wij opstarten zal de week vooraf doorgegeven worden. Op dit moment heeft 
niemand zicht op de verdere evolutie en kunnen we nog geen definitieve afspraken maken. 

Klascontacten (telkens om 20u00) : 

1P + 1KL  do 03/09/20 
2KL ma 07/09/20 
3KL di 08/09/20 
1e leerjaar woe 09/09/20 
2e leerjaar do 10/09/20 
3e leerjaar ma 14/09/20 
4e leerjaar di 15/09/20 
5e leerjaar woe 16/09/20 
6e leerjaar do 17/09/20 

Lokale verlofdagen: Pedagogische studiedagen:  
● maandag 28 september 2020 (Op deze dagen zijn de kinderen thuis.)  
● vrijdag 29 januari 2020  ●  woensdag 14 oktober 2020 

● woensdag 2 december 2020 
● vrijdag 19 maart 2021 

Opendeurdag: zaterdag 6 februari 2021 

Eerste communie in Zevergem: zaterdag 1 mei in de late namiddag 

Vormsel in Zevergem: Wordt bepaald door het bisdom en zou doorgaan in het weekend van 
Hemelvaart of het daaropvolgende weekend.  
(Van zodra we de exacte datum hebben, geven we die door!) 
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En op 1 september... fris naar school!  

Voor veel kinderen is het begin van het schooljaar een gevecht om fris uit bed te stappen.  
Niet moeilijk als je twee maanden lang het prut uit je ogen wrijft wanneer je dat zelf wil.  
Het gevolg: een jetlag. “Per uur dat een kind vroeger opstaat, moet je op een dag aanpassingstijd rekenen”, 
bevestigt dokter Stijn Verhulst van het Slaapcentrum voor Kinderen in De Standaard.  

Vlaamse lagere schoolkinderen slapen gemiddeld van 21.07 uur tot 6.57 uur. Dat is weinig. Kinderen tussen 6 
en 12 jaar zouden gemiddeld 10 tot 12 uur per nacht moeten slapen. Omdat kinderen in de vakantie langer 
opblijven en ’s morgens later opstaan, wordt uit bed komen om naar school te gaan extra moeilijk. 

Wat kan je doen? 

1. Stap liefst tijdens de laatste week van de vakantie al over op schooljaarritme.  
2. Maak van de slaapkamer een rustige, aangename ruimte die voldoende duister is.  
3. Vermijd afleidingen zoals gsm’s, televisie, laptop, ... op de kamer. 
4. Neem voldoende tijd voor rituelen als ‘tanden poetsen’, ‘pyjama aandoen’, ‘verhaaltje lezen’, ‘knuffel geven’ 
enz... Rek ze niet onnodig lang uit.  
5. Wijk niet af van het vooropgestelde uur. Wees kordaat. 
6. Maak geen drama als het kind niet kan inslapen, maar kalmeer het. Zeg wat het kan en mag doen als het toch 
nog wakker zou blijven (bv. een boekje lezen in bed, een slokje water drinken...).  

 

Voor de ietwat ongeduldigen… 

Voor wie met ongeduld het begin van het schooljaar tegemoet kijkt: hier alvast het ‘boodschappenlijstje’.  
Het eigen lijstje kan erg beperkt worden, want de kinderen krijgen zowat alles van de school. 
 
Voor welke basisuitrusting dien je als ouder zelf te zorgen? 

● Gymschoeisel: liefst stevige sportschoenen. (Dit schoeisel is een extra paar schoenen, dus niet deze die 
de kinderen al aan hebben!) 

● Een blauw of zwart gymbroekje naar keuze. 
● Een schooltruitje verplicht op school aan te kopen (zie prijslijst op de website). 
● In de winter best een warme jogging of dergelijke en een extra paar kousen. 
● Een stevige turnzak (is géén boodschappentasje) om dit alles in weg te bergen. In het eerste leerjaar 

maken de kinderen zelf hun turnzakje. Dit is uiteraard perfect!  
● Voor het zwemmen: een zwemzak, handdoeken, zwemkledij, kammetje of haarborstel. 
● Een (stevige) schooltas. 
● Een lege pennenzak.  
● 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, … Vraag dit gerust na bij de 

klasleerkracht.  
● 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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  Welkom! 
Joan Maelfait Elle Lootens 
Geboren op 23 december 2019 Geboren op 20 maart 2020 

Dochtertje van Jonathan Maelfait en Lien  Dochtertje van Michiel Lootens en 

Vanmarsnille, zusje van Oskar en Lola juf Elise Bruynbroeck, zusje van Otis 

Esmé Demaeght Alix Dewilde 
Geboren op 27 maart 2020 Geboren op 9 april 2020 

Dochtertje van Gaitan Demaeght en Dochtertje van Thibault Dewilde en 

Nina Depaepe, zusje van Eden Sylvie Joos, zusje van Rémi 

 

 

Dankbaar gedenken 

Lutgarde Theunynck 

Overleden op 23 december 2019 

Moeder van opvangjuf Lieve Vermeire 

Grootmoeder van Hermès  

Overgrootmoeder van Fons en Staf 

 

Honoré Van Labeke Agnes Lampens 

Overleden op 11 januari 2020 Overleden op 18 maart 2020 
 

Vader van Marie-Christine Van Labeke, lid schoolraad Mama van Brigitte Heirbrant, 

Overgrootvader van oud-leerlingen Gudrun en Birgit lid schoolraad 

Simonne Logie Jozef Huyshauwer 
Overleden op 11 januari 2020 Overleden op 14 juni 2020 

Moeder van juf Bernadette, oud-leerkracht Grootvader van juf Annelies, 

Overgrootvader van Laure en Kato  

Suzanne Mortier Debbie Devenyn  

Overleden op 6 april 2020 Overleden op 14 mei 2020 

Mama van juf Hilde Mama van Laïs 
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