
                    secretariaat juf Els                         0468 42 64 61          
                    directie Veerle De Paepe              0498 76 97 31

school                                             0468 42 64 61
opvang juf Behice                          0472 65 30 56
brugfiguur Laura                           0474 66 02 09 
 
 
mail: rekeningen: els.coolsaet@eduvin.edugo.be 
         directie: veerle.depaepe@eduvin.edugo.be 
         zorgco: evelien.dewolf@eduvin.edugo.be
 

    Schooluren: ma-di-do-vrij: 8u25 - 12u00 --- 13u35 - 15u30
                            woe: 8u25 - 12u00
    Poort open: 's morgens: 8u00 - 's middags: 13u20
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We verwelkomen jullie graag op onze school.
Een enthousiast team staat klaar om er een tof schooljaar van te maken. 

Hieronder kunnen jullie enkele belangrijke afspraken lezen die ook in het
schoolreglement zijn opgenomen.
 Je vindt er ook de prijzen voor dit schooljaar terug. 

AANBOD EN BETALINGEN
- Er wordt zo weinig mogelijk geld met de kinderen meegegeven.
- Alle betalingen gebeuren maandelijks: u kan betalen via overschrijving, pom of via
domiciliëring (document kan u aanvragen bij juf Els) 

SPEELTIJD
- Er kan steeds kraantjeswater (gratis) gedronken worden of plat/bruisend water van thuis.
- Dit water zit in een herbruikbare fles. 

MIDDAGMAAL
- Er is elke dag een vegetarische maaltijd.
- De leerlingen kunnen een lunchpakket of warme maaltijd nuttigen op school. Warme
maaltijdeters drinken water. 
- Kinderen die boterhammen eten kunnen soep drinken of water.
- Op de website van de school kan je steeds het menu terugvinden. 

PRIJZEN WARME MAALTIJD
Kleuter: € 3.50*                            lager: € 3.80*                              soep: € 0.60
*onder voorbehoud van prijsveranderingen van de traiteur

MIDDAGTOEZICHT
- Voor alle leerlingen tussen 12.15 - 13.20:       € 1.00

OPVANGPRIJZEN
- 's Morgens: 7u00 - 8u00 : € 1.50
- 's Avonds: 15u45 - 17u00 : € 1.50 
                     17u00 - 17u30 : € 2.25
                     17u30 - 18u00* : € 3.00
- Woensdagmiddag:  12u15 - 13u00 : € 1.50 13u00 - 18u00* : per begonnen uur: € 2
 *indien je niet verwittigd na 18.00 uur : € 3 extra
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BEWEGING: TURNEN EN ZWEMMEN

KLEDIJ VOOR DE TURNLES: 
- T-shirt van de school: € 7.00* 
- Dit wordt de eerste turnles uitgedeeld
           te klein: er kan een nieuwe besteld worden
- Zwarte/donkerblauwe short van thuis
- Sportschoenen van thuis
- Dit wordt opgeborgen in een turnzak: € 3.50* 
                                                                                  * komt op de rekening

- Na afspraak met de schoolraad zijn de prijs van de turnzak en t-shirt niet in de
maximumfactuur begrepen.

ZWEMMEN - Rozebroeken
- 1ste tem 6de leerjaar: tweewekelijks op dinsdag
 
- Prijs zwemmen: 1ste leerjaar gratis, andere klassen: bus + zwembad: € 3

COMMUNICATIE MET OUDERS

- Bij het begin van de maand ontvangt elke ouder een maandkalender op papier. Daarop
kan je schoolactiviteiten terugvinden. Op de keerzijde kan je eventueel vinden welke
thema's en uitstappen er gepland zijn in deze maand.

- Voor meer info over het klasgebeuren kan je terecht bij de klasleerkracht, liefst na
afspraak.

- Voor administratieve vragen kan je terecht bij juf Els

- Maak je je zorgen over jouw kind, dan ken je terecht bij de zorgco:
evelien.dewolf@eduvin.edugo.be be - 0468 42 64 61. Op woensdag niet bereikbaar

- Voor alle andere vragen kan je bellen en mailen naar de directie:
veerle.depaepe@eduvin.edugo.be - 0498 76 97 31
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GEZONDHEID EN MILIEU 

IN EEN DOOSJE*      
- In de voormiddag: brengen de kinderen een stuk fruit of groente mee 
- In de namiddag: een koek (zonder chocolade), een boterham of stuk fruit/groente

IN EEN DRINKFLES*:
- We drinken op school enkel water. de kinderen mogen bruisend en plat water
meebrengen van thuis. 
- De herbruikbare drinkfles, van thuis, kan bijgevuld worden op school
- We brengen geen plastiek flesjes, foliedrankjes, blikjes of brikjes mee
- Snoep is niet toegelaten

IN EEN BOTERHAMDOOS*:
- Gezonde lunch, geen donuts ed.....
                   *wordt meegebracht van thuis

GRATIS SCHOOLMATERIAAL

- De school voorziet een basispakket schoolmateriaal: schrijfgerei (+ vullingen), 
  rekenmachine, mappen, passers, woordenboeken,.... kunnen van de school gebruikt
  worden.
- Een mooie map ed mag ook steeds van thuis worden meegebracht
- Maken de kinderen materiaal moedwillig stuk of gaat materiaal verloren, dan zal dit
  doorgerekend worden via de factuur. Of moeten de kinderen het materiaal van thuis
  gebruiken tijdens het verdere verloop van het schooljaar. 

INSTAPDATA VOOR KLEUTERS VANAF 2.5 JAAR

- Peuters geboren in 2020, kunnen vanaf 2.5 jaar instappen op de eerste schooldag na
een vakantieperiode of op 1 februari: 
- Dat kan op 1/09, 7/11, 09/01, 1/02, 27/02, 18/04, 22/05

INSCHRIJVINGEN
- Ken je ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, spoor hen dan tijdig aan zich aan
te melden. Er zijn vaste inschrijvingsperiodes vastgelegd: meer info via: meldjeaan.gent.be. 
- Laat ouders steeds ook eens bellen naar de school dan leggen we de stappen graag uit.
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MAXIMUMFACTUUR
- Voor activiteiten en materialen, materiaal die niet strikt noodzakelijk voor de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen
kleuter: € 50                                                                               lager: € 95

- Voor meerdaagse uitstappen:   € 480

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

BRENGEN
- Breng de kinderen tijdig naar school: de les begint om 8u25.
Indien je toch te laat komt, bel dan even naar de school.
- Om 8u00: de kinderen gaan binnen via de refter
- Om 8u15: de lagere schoolkinderen gaan naar de klas. U kan ook de kinderen naar de
klas brengen. De lagere schoolkinderen kunnen dan ook via de voordeur binnen. 
- Kleuters kunnen achteraan gebracht worden tot aan de klas: er is open onthaal
vanaf 8u15 

FIETSERS
- Parkeren achteraan aan de school, achter de toilettenblok

AFHALEN
- Voor de kleuters: kleuters komen naar buiten staan, achteraan
- voor de het lager: kinderen komen naar buiten

RIJEN
- kinderen worden overgestoken door de juf voor de school 

Sint-Vincentius - Sint-Bernadette



 
OPVANG EN STUDIE
- Kinderen worden in de refter afgehaald

Morgenopvang 
- In de refter van 7.00 tot 8.00 uur
- De kinderen kunnen ontbijten in de opvang. Geen chocomousse of flans.

Avondopvang
- In de refter: van 15.45 tot 18.00 uur
                De kleuters en de leerlingen kunnen vrij spelen in de refter en buiten

 Woensdagopvang
- 12.15 tot 18.00 uur: in de refter

VEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS

- laat de kinderen bij slecht weer een fluo-hesje dragen
 - Er mag niet op de voetpaden geparkeerd worden. Gelieve ook niet vlak voor de
straat halt te houden en aan de kerk.
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VERJAARDAGEN
- Fruit, cake, cupcakes,.... ed zijn steeds welkom
- Cadeautjes voor de medeleerlingen hebben we liever niet. Een klascadeau is altijd welkom, maar
hoeft niet
- Biscuittaarten zijn niet zo handig om uit te delen in de klas.

VERLOREN VOORWERPEN
- Gelieve alles te naamtekenen: dan kunnen we alles vlotter terugbezorgen
- Gevonden voorwerpen staan in de refter
- Vind je iets niet terug: vraag gerust aan de juf/meester

 
 

WIST-JE-DAT:
- De KLASGROEPEN GEMENGD worden:
                               1 en 2 zijn 2 aparte klasgroepen
                               3 en 4 (2de graad), 5 en 6 (3de graad) zijn graadsklassen  
- Meer info over ons PRIVACY-BELEID vindt u via de volgende link:
 https://www.edugo.be/basisonderwijs/sint-vincentius/algemeen/privacybeleid/
- juf Laura er is om vragen rond opvang, papieren invullen enz... op te vangen. 
  Zij is op school op dinsdag en vrijdag en om de 14 dagen op woensdag.
- Er GEEN SCHOOL is op:
                               lokale verlofdagen: 3 februari, 28 november 
                               pedagogische studiedagen: 30 september, 19 oktober, 8 maart,
                                                                                        14 juni 
                               brugdag: 19 mei

ZIEK
- Voor leerplichtige kinderen, vanaf 6 jaar: 
- Brief van de dokter bij meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek
- Minder dan 3 opeenvolgende ziek: kan een briefje van de ouders (max 4 keer op een jaar)
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OMKADERING
 
DIRECTIE                                                                          ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS
             juf Veerle                                                                              juf Barbara - juf Els

OPVANG
            juf Behice - juf An - juf Sien - meester Andy - meester Gert

ONDERHOUDSPERSONEEL
           juf Chantal - juf Khaddousch

ZORGCO EN BELEID KLEUTER EN LAGER                                     ICT-coördinator
                             juf Evelien                                                                              meester Miguel

KLEUTERSCHOOL

KO-1 - Schaapjesklas: juf Marie-Luca  (vervanging juf Zinzia)                                               

K2 - Schildpaddenklas: juf Anneleen                         

K3 - Girafklas: juf Joke + juf Lieve op maandag- en dinsdagmiddag                                               

 Bewegingsjuf: juf Ellen

LAGERE SCHOOL

1: juf Julie D                                                                      

2: juf Julie VH  en juf Els V                                             

3: juf Madeleine

4: juf Maité                                                                

5-6: juf Liesbet                                                             
                                      

Leerkrachten beweging:
juf Annelies - juf Katia - meester Miguel - juf Catherine

We duimen voor een mooi schooljaar! 
het schoolteam van Edugo Sint-Bernadette
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