BASISSCHOOL DE DUIZENDPOOT
Kloostersterstraat 60, 9500 Overboelare/
Geraardsbergen
Schooljaar 2022 - 2023

054/ 41. 00. 33 of
0493/72.31.80
joyce.melis@sccg.be

ONS TEAM
Beste ouder,
Het einde van het schooljaar is in zicht.
We willen u bedanken voor het vertrouwen in onze school.
Hier alvast een overzicht van ons team voor het schooljaar 2022 - 2023:




















1ste kleuterklas A: Nancy Neyrinck
1 ste kleuterklas B: Nele Cauchie
2de kleuterklas: Lieve Haegeman (4/5de), Evi Pevenage (1/5de + zorg)
3de kleuterklas: Nathalie Moeremans
1ste leerjaar: Elke Steenhoudt (4/5de ), Rani De Backer ( 1/5de + zorg )
2de leerjaar: Karlien De Vleeschouwer (1/2de ), Rani De Backer ( 1/2de + zorg)
3de leerjaar: Marc Plaete (4/5de), Celine Coisne ( 1/5de + zorg )
4de leerjaar: Els Nissens, ( 4/5de ), Celine Coisne ( 1/5de + zorg)
5de leerjaar: Gerty Van Boxstael, co-teaching Alana Bombeke
6de leerjaar: Eveline Menschaert, co-teaching Alana Bombeke
Beweging kleuters: Kathleen Vrancx
Beweging lager: Elias Denijs
Directeur: Joyce Melis
Zorgcoördinator: Sabine De Bock
Extra ondersteuning: Sofie Nissens, Leen Stevens, Alana Bombeke
ICT -team: Stefaan De Decker, Leen Stevens
Kinderverzorging: Isabelle Bartels
Voor- en naschoolse opvang: Isabelle Bartels
Administratie: Leen Stevens (hoofdsecretaresse), Mirella Minnaert

(Foto’s van de leraren vindt u op onze schoolsite)
We wensen u alvast een
fijn verlof en indien u met een vraag zit, aarzel dan zeker niet om mij te contacteren via
joyce.melis@sccg.be of telefonisch op het nummer 0493/ 72.31.80
Tot in september!

Filmpje van onze school (op Facebook)

FRIGOBLAD 1

FRIGOBLAD 2

JAARTHEMA: BREINHELDEN

Adres:
Kattestraat 27, 9500
Geraardsbergen
Telefoon:
054 43 20 77

Ondersteuning bij financiële moeilijkheden
Heeft u moeite om de schoolrekeningen te betalen? Dan kan u hiervoor een afspraak maken met de
directie voor een vertrouwelijk gesprek. Aarzel zeker niet om dit te melden. We bekijken dan samen
welke mogelijkheden en oplossingen er zijn.

Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos:



Basisscholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen
Basisscholen mogen geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, ,...) die noodzakelijk zijn om
de eindtermen te halen of om de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:


50 euro voor kleuters (per kleuterklas)



95 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)



De minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager bedraagt 480 euro (Meerdaagse
uitstappen, bijvoorbeeld sneeuwklassen in het zesde leerjaar)

De prijzen voor maaltijden, soep en melk:
 Soep: 1 euro
 Kleuter maaltijd: 4 euro
 Lager maaltijd: 4,25 euro
 Melk: 0,50 euro
Aanvraag toelagen
Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse
schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen eind augustus
en december.
Alle informatie staat verzameld op: www.schooltoeslagen.be

Huis van het Kind kan helpen!

Adres:
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
Telefoon:
054 43 20 77

Stappenplan voor ouders bij een
schoolongeval




Uw kind heeft een ongeval gehad op school. U krijgt papieren voor de
verzekering mee. Deze bezorgt u aan dokter/ziekenhuis en nadien terug
aan school.
Krijgt u een ziekenhuisfactuur/ doktersbriefje?

Deze factuur dient door u eerst betaald te worden. De originele stukken bezorgt u aan
het secretariaat.
Doktersbriefjes doet u binnen bij de mutualiteit, en u laat weten dat dit over een
schoolongeval gaat.
U ontvangt een kwijtschrift hiervan en dit bezorgt u aan het secretariaat.
Indien u bij de apotheek moet gaan, zeg u dat het om een schoolongeval gaat,
het BVAC-attest bezorgt u aan het secretariaat.


Heeft u kind schade aan zijn/haar bril gaat u met dat papier naar de
opticien.
De beschadigde bril en het ingevulde papier bezorgt u aan het
secretariaat.

Het secretariaat stuurt alle documenten door naar de verzekering.

BELANGRIJK: Vergeet uw rekeningnummer niet te vermelden!

Verjaardagsbeleid
Beste ouder
Om de verjaardagen van alle kinderen op school op dezelfde manier te vieren,
ontwikkelden we een verjaardagsbeleid.
Als uw kind jarig is, mag uw kind trakteren op een stukje cake, taart, een ijsje of
pannenkoeken. Een andere traktatie (snoepzakjes, suikerspinnen, ijskar op
school…) aanvaarden wij niet meer.
Zo willen we voor een deeltje de ongelijkheid tussen kinderen tegengaan. Voor kinderen
die geen traktatie meehebben, voorzien wij een stukje cake. We zingen en vieren ook
samen de verjaardag in de klas. De essentie ervan is dat de
jarige niet vergeten wordt.
“We hebben gekozen voor een beleid waarbij elk kind
op dezelfde manier gevierd wordt en er geen verdeeldheid wordt gecreëerd.”
Hiervoor zaten wij reeds samen met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting van VZW Krijt.

We streven ernaar om op school ons afval te beperken. Gelieve dus rekening te houden
met de tips in het kroontje

 De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen ouder(s) en
leraar. Dagelijks opvolgen is dus belangrijk.
 De schoolagenda is een hulpmiddel voor uw kind om taken te plannen,
zelfstandig te leren werken, in te zetten op talenten,…
 Er kan een studietoelage aangevraagd worden.
 Een bibliotheekbezoek is nooit overbodig.
 De deelname aan zwem- of sportlessen is belangrijk.
 Zwemmen wordt gratis voor kinderen in het zesde leerjaar bij ons op school.

De kinderen die al gratis zwemmen kregen, krijgen nu geen gratis zwemlessen
meer. Zij kregen dit in het tweede leerjaar.
 Er worden regelmatig controles op luizen gehouden door de leraar of het
zorgteam. Er worden regelmatig controles op luizen gehouden door de leraar
 Het is belangrijk om steeds een ziektebriefje (max.3 dagen) of
doktersbriefje te bezorgen aan de klasleraar bij afwezigheid.
 Gelieve steeds te verwittigen bij ziekte, zo kunnen wij het eventueel nemen
van maaltijden annuleren. Is uw kind de dag zelf ziek, dan zijn wij
genoodzaakt om de maaltijd toch aan te rekenen. Ook indien u ons niet liet
weten dat uw kind voor een langere periode afwezig zal zijn, rekenen wij de
maaltijden aan.
 Het schoolreglement komt eerstdaags online.
 Elke week doen wij mee aan ‘oog voor lekkers’. De mutualiteit kan hiervoor
tussenkomen.
 MOS: we bouwen verder aan ons avontuur in de natuur.
 Tijdschriften zijn volledig vrijblijvend (zie enquête via smartschool).
 We doen mee aan verscheidene projectweken: groenten en fruit, meer water

drinken, voldoende bewegen…
Op onze website en op onze facebookpagina komen regelmatig nieuwtjes, foto’s,
… Neem zeker een kijkje op:
-

https://www.facebook.com/groups/566929971161241 (Basisschool De
Duizendpoot) en/of

-

https://overboelare.sintcatharinacollege.be/

