Huise, augustus 2022

Geachte ouders,
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2022 – 2023 op donderdag 1 september, zijn wij verheugd dat u
terug uw vertrouwen aan onze school hebt geschonken.
Wij danken u daarvoor zeer oprecht. Wees ervan overtuigd dat wij ons volledig zullen inzetten om uw
kind(eren) de beste opvoeding en onderwijs te verstrekken.
In deze ouderbrief leest u de belangrijkste zaken die ervoor zullen zorgen dat de start van het schooljaar vlot
kan verlopen.

 Eerste schooldag - jaarthema
Wij verwachten al onze leerlingen op donderdag 1 september voor de eerste schooldag. Vanaf 7 u.
kunnen de leerlingen gebruik maken van de voorschoolse opvang.
Om 8.45 u. zullen wij aan de leerlingen het nieuwe jaarthema bekend maken.
Vanaf 8.30 u. zullen de juffen de leerlingen verwelkomen. Kleutertjes mogen op de
kleuterspeelplaats blijven, de leerlingen van het lager mogen doorschuiven naar de grote
speelplaats.
Ook ouders zijn welkom om de start van het nieuwe schooljaar mee te maken.
 Toegang van de school
De school is toegankelijk via het hekje aan de parking.
Mogen wij vragen dat iedereen ’s ochtends mooi op tijd is ? De school start stipt om 8.45 u.
Vanaf dit schooljaar zal het hekje gesloten worden om 8.45 u. en terug geopend worden tegen het
einde van de schooldag.
We doen dit om de veiligheid van onze kinderen op de speelplaats te garanderen.
Kinderen die over de middag naar huis gaan, kunnen het kleine hekje aan de voorkant gebruiken.
 Schoolorganisatie 2022 – 2023
 Kleuter :
 Peuter – 1ste kleuterklas :
Juf Katy DeJaegher : alle dagen, behalve om de 2 weken op maandag- en
dinsdagnamiddag. Op die namiddagen staat juf Katy in voor de zorgwerking bij de
kleuters en wordt zij vervangen door juf Julie Haven.
Kinderverzorgster Carine De Poortere ( week 1 op donderdag- en
vrijdagvoormiddag, week 2 op donderdag van 8.45 u. tot 10.25 u. en op vrijdag het
eerste lesuur.)
Kinderverzorgster Els Bauters ondersteunt 3 lestijden op maandagvoormiddag.


2de kleuterklas :
De kleuters van de 2de kleuterklas zullen apart zitten bij juf Isabelle De Smyter in
week 1 van donderdag t/m woensdag.
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3de kleuterklas :
De kleuters van de 3de kleuterklas zullen apart zitten bij juf Julie Haven in week 1
van donderdag t/m woensdag.



2de + 3de kleuterklas :
In week 2 zullen de kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas samen zitten bij juf
Katrien Roobroeck. In die week voorzien we wel een aantal momenten extra
ondersteuning :
 Op donderdagvoormiddag (10.40 u. – 11.55 u. ) en op vrijdagvoormiddag
( 9.35 u. – 11.55 u. ) door kinderverzorgster Carine De Poortere.
 Op vrijdagnamiddag neemt juf Julie de 2de kleuterklas apart.
 Op maandagvoormiddag neemt juf Julie de 2de kleuterklas apart.



Op 1 september starten de kleuters van 2K en 3K apart. ( 2K bij juf Isabelle, 3K bij
juf Julie ).

Lager :
 1ste leerjaar :
Juf Annick Verroken op maandag, dinsdag en woensdag om de 2 weken.
Juf Anneleen Leutenez op woensdag om de 2 weken, donderdag en vrijdag.
Deze groep wordt ondersteund door juf Dorine Feys op woensdagvoormiddag en
door juf Julie Haven op dinsdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag. (om de 2 weken).


2de leerjaar :
Juf Elke Verloo op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Extra ondersteuning door juf Dorine Feys op maandag- en donderdagvoormiddag.
Juf Dorine Feys op vrijdag.



3de leerjaar A :
Juf Kathy Bauters



3de leerjaar B :
Juf Anke Audoor



4de leerjaar :
Juf Ann Kindt op maandag, dinsdag en woensdag om de 2 weken.
Juf Delphine Dupont op woensdag om de 2 weken, donderdag en vrijdag.



5de leerjaar :
Juf Yoline De Blaere.
Juf Yoline is momenteel nog in bevallingsverlof en wordt tot aan de herfstvakantie
vervangen door juf Elke Viaene.
Juf Delphine Dupont ondersteunt 6 lestijden in deze groep.



6de leerjaar :
Juf Karlien Vanden Dorpe
Juf Delphine Dupont ondersteunt 6 lestijden in deze groep.



Zorg – en lestijden SES ( Sociaal-economische status ) :
 Juf Isabelle Demoor : 16 lestijden
 Juf Katy DeJaegher : 3 lestijden



Bewegingsopvoeding + zwemmen
 Juf Kaatje Renson : 20 lestijden
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Meester Felix Bauters : 3 lestijden



ICT : Koen Hoste : 4 lestijden



Administratie :
 Nadine Van Parijs
 Ilse Goeminne
 Ellen Locy

 Praktische mededelingen voor het schooljaar 2022 - 2023



De schooluren
 Voormiddag : van 8.45 u. tot 11.55 u. ( woensdag tot 11.30 u. )
 Namiddag : van 13.20 u. tot 16.05 u. ( vrijdag tot 15 u. )



Verlofdagen – pedagogische studiedagen
 Verlofdagen : vrijdag 30 september 2022 en maandag 6 februari 2023.


Pedagogische studiedagen :
 Woensdag 12 oktober 2022
 Vrijdag 27 januari 2023
 Woensdag 8 maart 2023

De volledige lijst van de verlofdagen wordt u begin september bezorgd.


Instapmomenten voor kleuters
 Men mag de kleuter inschrijven vanaf de dag dat deze 2 jaar en 6 maand geworden
is.
Een kleuter van 2 jaar en 6 maand en jonger dan 3 jaar, wordt pas toegelaten op
school vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Deze instapdata zijn :
 De eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 1 februari of de eerste schooldag na 1 februari
 Eerste schooldag na het O.-L.-H.-Hemelvaart-weekend



Leerplicht vanaf 5 jaar !
 Vanaf 1 september 2020 werd de leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar. Het nieuwe
eerste jaar leerplichtonderwijs voor de 5-jarigen behoort tot het kleuteronderwijs. Zo
hebben alle kinderen minimaal een jaar kleuteronderwijs gevolgd vooraleer ze de
overstap maken naar het lager onderwijs.
 De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve dagen
aanwezigheid per schooljaar op een totaal van 320 a 330 halve dagen in een
doorsnee schooljaar. Ouders kunnen dus nog over een aantal halve dagen zelf
beslissen of hun 5-jarig kind al dan niet naar school gaat. Uiteraard is de maximale
aanwezigheid op school het streefdoel. In tegenstelling met de kinderen uit de lagere
school hebben we voor een afwezigheid bij kleuters geen afwezigheidsattest nodig.
Deze 290 halve dagen aanwezigheid zijn meteen ook een toelatingsvoorwaarde om
de overstap te kunnen maken naar het eerste leerjaar.



Opvang
 Voor- en naschoolse opvang :
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Er wordt opvang voorzien ’s morgens vanaf 7 u. en ’s avonds tot 18 u. ( woensdag tot
13 u. )
Tarieven :
’s morgens :
8.15 u. tot 8.45 u. : gratis
7.45 u. tot 8.15 u. : € 0,90
7.15 u. tot 8.15 u. : € 1,80
7 u. tot 8.15 u. : € 2,70

’s avonds
16.05 u. tot 16.30 u. : gratis
16.30 u. tot 17 u. : € 0,90
16.30 u. tot 17.30 u. : € 1,80
16.30 u. tot 18 u. : € 2,70

Woensdagmiddag
11.30 u. tot 12 u. : gratis
12 u. tot 12.30 u. : € 0,90
12 u. tot 13 u. : € 1,80

vrijdagavond
15 u. tot 15.30 u. : gratis
15.30 u. tot 16 u. : € 0,90
15.30 u. tot 16.30 u. : € 1,80
15.30 u. tot 17 u. : € 2,70
15.30 u. tot 17.30 u. : € 3,60
15.30 u. tot 18 u. : € 4,50







Per begonnen halfuur wordt € 0,90 aangerekend.
Het totaal bedrag voor de opvang (’s morgens en ’s avonds ) per dag is
begrensd op € 4,5
Om misbruiken te voorkomen, zullen wij een boete van € 10 aanrekenen als
de kinderen na 18 u. worden opgehaald. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Buitenschoolse opvang :
Deze opvang wordt ingericht door het gemeentebestuur.
 Op woensdagnamiddag gaat deze opvang voor het eerst ook op onze
school door. De coördinatie hiervoor gebeurt door Alexine Browaeys. (
alexine.browaeys@kruisem.be – 09/389.68.17
 Op verlofdagen en tijdens de vakanties.



Huiswerktoezicht ( naschoolse studie )
 Leerlingen, die in de naschoolse opvang blijven, krijgen de kans om hun huistaken te
maken in de refter en dit op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 u. tot 17 u.
 We starten hiermee vanaf maandag 5 september.
 Indien u als ouder van mening bent dat uw kind verplicht in de studie moet zijn,
gelieve dan de naam van uw kind door te mailen naar de zorgjuf :
isabelle.demoor@sgkruizinga.be. Zo kunnen wij dit beter opvolgen.
 Leerlingen, die bepaalde zaken ( map, werkboek,… ) vergeten zijn voor het maken
van hun huiswerk of het leren van hun lessen, zullen dit na schooltijd niet meer
kunnen komen halen.
Leerlingen die in dit geval zijn, melden dit de volgende schooldag aan hun
klasleerkracht.



Lessen bewegingsopvoeding
 De lessen Bewegingsopvoeding kunnen doorgaan in onze mooie nieuwe sporthal.
 Dit schooljaar kunnen wij elke leerling 2 lestijden Bewegingsopvoeding aanbieden.
 Turnuniform : zwart turnbroekje ( € 14 ), witte turnT-shirt met logo van de school ( € 8
). Nieuwe leerlingen zullen een turnuniform meekrijgen naar huis. Mogen wij
uitdrukkelijk vragen om alles te naamtekenen ? Een turnzakje met logo krijgen ze er
gratis bij.
 Om de sportvloer in de sporthal te beschermen, vragen we dat de leerlingen een
paar sportschoenen hebben, die ze enkel in de sporthal gebruiken. Die worden dan
bewaard in hun turnzak.
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Kleutertjes van de 1ste kleuterklas turnen op blote voetjes.
Kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas brengen voor de turnlessen een paar
sportschoentjes mee ( geen veters, wel velcro’s ! ) die eveneens op school bewaard
worden.



Zwemmen
 Vanaf september tot eind februari zullen alle klassen van het 3de en 4de leerjaar om
de twee weken op maandagvoormiddag gaan zwemmen. Vanaf maart zwemmen de
leerlingen van het 1ste en 2de lj. wekelijks.
 Leerlingen die wegens omstandigheden niet mogen mee zwemmen, blijven op
school en krijgen een zelfstandige taak of worden ingeschakeld als hulp in de
kleuterklassen.
Om misbruiken te voorkomen, willen wij vragen dat leerlingen, die niet mee
zwemmen, een ondertekend briefje meebrengen van de ouders waarop de reden
genoteerd staat.
 Zwemkledij : Zwemshorten zijn niet toegelaten. Jongens dienen een aanspannende
zwembroek te dragen, meisjes een badpak of bikini.
 Elke leerling moet tijdens het schoolzwemmen een bepaalde kleur van badmuts
dragen, aangepast aan zijn/haar zwemniveau. Deze badmutsen worden vanuit het
zwembad aangeboden.
Wie zijn badmuts vergeten is, mag het zwembad niet in zonder een andere aan te
kopen.
 De prijs voor een zwembeurt bedraagt € 3.
 Leerlingen van het 6de lj. zwemmen gratis !
 De zwemlessen starten op maandag 5 september voor het 3de en 4de leerjaar.



Infoavonden
 Dinsdag 20 september : infoavond voor alle lagere klassen behalve voor het 1ste lj. (
keuze om om 19 u. of om 20 u. te komen. )
 Donderdag 22 september : infoavond voor het 1ste lj.
 Maandag 26 september : infoavond kleuters
Wij willen vriendelijk vragen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn omdat dit u ongetwijfeld
zal helpen om uw kind op een passende manier te ondersteunen.



Fluojasjes “Ik word graag gezien !”
 Dit schooleigen fluojasje is voor alle leerlingen verplicht. We zijn ervan overtuigd dat
dit de zichtbaarheid en de veiligheid van de kinderen aanzienlijk verhoogt.
 Nieuwe leerlingen zullen een gratis fluojasje ontvangen.
 Wie het fluojasje in de loop van het schooljaar kwijt geraakt, kan een nieuw vragen
aan de klasjuf. ( mits betaling van € 7, verrekend op de maandelijkse factuur ).
 Gelieve op het fluojasje een naam te noteren. ( in het hartje vooraan ).
 Aan leerlingen, die met de fiets naar school komen, vragen wij ook om een helm te
dragen !



Maaltijden – middagtoezicht - drankjes
 Maaltijden
Vanaf 1 september bieden wij maaltijden aan van Benjamin Food. ( een bijafdeling
van onze vroegere traiteur Delimeal. )
Wij vinden het belangrijk om aan onze jonge opgroeiende kinderen evenwichtige
maaltijden aan te bieden en hen ook van alles te leren proeven : verse groenten, een
mooie afwisseling van aardappelen, rijst of pasta en naast de vleesbereidingen ook
wekelijks een visbereiding…
Eén keer per maand is er ook een vegetarische maaltijd voorzien.
Het maandmenu is te raadplegen via de website van de school, ( www.gvbhuise.be)
samen met de allergeneninfo.

Kloosterstraat 18 A │ 9750 Huise │ www.gvbhuise.be │09 383 58 23 - 0473 72 99 97 │ directie.vbhuise@sgkruizinga.be

Een warme maaltijd bestaat dagelijks uit soep, een hoofdgerecht en water.
Elke ochtend zal het aantal warme maaltijden in de klassen opgevraagd worden.
Tegen 9 u. ten laatste verwittigen wij de traiteur zodat hij het correcte aantal
maaltijden kan bezorgen.
Kostprijs : een lager schoolkind betaalt € 3,90, een kleuter € 3,40.
Leerlingen die boterhammen eten op school, kunnen soep verkrijgen aan € 0,40.


Middagtoezicht
Kinderen die onder de middag op school blijven, betalen € 0,50.
Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan maar voor 13 u terug zijn op
school, betalen ook € 0,50. Zij gaan dit bij aankomst melden aan de leerkracht met
toezicht.



Drankjes
Wie dit wenst, kan zelf een drankje van thuis meebrengen.
In de lagere school kunnen volgende drankjes aangekocht worden : melk : € 0,50 –
chocomelk : € 0,50
Alle drankjes worden in de klas gedronken bij het begin van de speeltijden.
We moedigen de kinderen ook aan om water van de kraan te drinken. Zij mogen
daarvoor een ( genaamtekende ) drinkfles meebrengen.



Verloren voorwerpen
 Verloren voorwerpen van vorig schooljaar werden verzameld. Deze kunnen in de
loop van de eerste schoolweek nog afgehaald worden.
 Het is belangrijk dat brooddozen, jassen, mutsen, handschoenen… genaamtekend
worden. Zo kunnen wij ze steeds gemakkelijk aan de eigenaar terug bezorgen.



Betalingen
 Alle onkosten worden maandelijks vergoed.
De school bezorgt u via mail de rekening van uw kind(eren).
Gebruik bij voorkeur een domiciliëringsopdracht ( zelfs voor kleine bedragen)
Dit vergemakkelijkt ons administratief werk aanzienlijk.
Wie vorig jaar reeds zo’n opdracht gaf, hoeft niets te doen. Deze loopt gewoon door.
Wie vanaf dit schooljaar wil werken met domiciliëring, kan hiervoor een formulier
bekomen op het secretariaat.
Wie hiervan geen gebruik wenst te maken, verzoeken wij de betaling via
overschrijving zelf uit te voeren.



Schooltoeslag
 Sinds vorig schooljaar hoef je zelf geen aanvraag meer in te dienen voor het
bekomen van een schooltoeslag. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag
zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket. ( het vroegere kinderbijslagfonds).
 Al je vragen over studietoelagen kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op
www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.



Fruitdag
 Woensdag = fruitdag. We vragen om zeker die dag een stuk fruit als tussendoortje
mee te brengen. Op andere dagen raden wij het natuurlijk ook aan !
 Kleuters eten elke dag fruit in de voormiddagspeeltijd.
 We vragen dat de leerlingen nooit snoep meebrengen naar school.



Verjaardagen op school
 Ook voor de traktatie bij verjaardagen vragen we om geen snoep mee te brengen.
Een stukje taart, een stuk fruit,… zijn leuke alternatieven.
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Een klasgeschenk ( vb. een leuk boek voor de klasbib, een gezelschapsspel,… ) is
ook altijd heel leuk. Daar kunnen de leerlingen een heel schooljaar lang van
genieten.
Ouders, die hiervoor ideeën willen hebben, kunnen steeds bij de klasleerkracht
terecht.



Communicatie via GIMME
 Zowel algemene info als klasinfo zullen gecommuniceerd worden via het digitaal
platform GIMME. Bij nieuwe berichten ontvangt u een mail in uw mailbox.
 Sinds de paasvakantie kan je ook gratis de GIMME-app installeren op je smartphone.
Meer info op https://ouders.gimme.eu/
 Wie problemen ondervindt bij de werking van GIMME kan een bericht sturen naar het
secretariaat. ( secretariaat.vbhuise@sgkruizinga.be )



Website van de school
 http://www.gvbhuise.be



Volg ons ook op
 Facebook : de Hartepit – VBS Huise
 Instagram : de_hartepit_vbs_huise

Beste ouders,
Wij hopen u hiermee alle informatie te hebben bezorgd, nodig voor een kalme, rustige én toch vastberaden
start.
Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met de school ( directie of één van de
leerkrachten ) of met het schoolbestuur.
Wij staan open voor uw opmerkingen en/of bedenkingen. Een open dialoog tussen school en gezin komt ten
goede aan uw en onze kinderen, voor wie wij het allerbeste betrachten.
Met vriendelijke groeten,
Directie en personeel “de Hartepit”.
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