
 
   nieuwsbrief nr. 1 

25 augustus 2020 

schooljaar 2020 – 2021 

1.        We  springen  het schooljaar in !                            

 

 

 

            Directie : Mevr. Carmine Fierens 
            Zorgcoördinator  : Dhr. Anthony Vanwolleghem 

 

 

 onderwijzend personeel 

            KLEUTER                                                                 LAGER                                                                                         

         

            K1A   juf Linda Biebuyck    1A meester Thierry Haerynck 

 Peuterklas       juf Anita Bade                                         juf Maaike Vanhaverbeke 

        1B juf Anja Dufoer 

       K1B    juf Sieglinde Vlaeminck    

            Eerste   juf Ann Galle    2A juf Tineke Parmentier                                                                                           

            kleuterklas      

                   2B juf Nathalie Van Thuyne 

       K1C/K2B       juf Manon Vroman    

Eerste/Tweede  juf Anita Bade    3A juf Ilse Demortier 

 kleuterklas 

                                                                        3B juf Ann-Sofie Castelein 

 K2A    

Tweede          juf Catherine Verbeke              4A juf Ruth Callens 

            kleuterklas     juf Anita Bade                                     4B juf An Willems 

                

 K3A  juf Trui Callens                     5A juf Els Dewitte 

            Derde                                                

            kleuterklas                                                                6A meester Bart Oosterlijnck 

                                                                                                    meester Anthony 

       K3B             juf Claudine Van Daele                      

            Derde kleuterlas                                                                                      

                                                      

 kleuterturnen                juf Anita Bade 

            lich. opv. lager   juf Katelijn Callens         



                       juf Ann-Sofie Castelein 

 zorgleerkracht kleuter  juf Charlot Maes 

 zorgleerkracht lager     juf  Maaike Vanhaverbeke 

                                                 meester Jonas Brants 

                                                 meester Anthony                     

          ICT-coördinator           juf Kimberly Verstraete 

 

 kinderverzorgster:  Mevr. Ann Vandenabeele 

 veiligheid en preventie:  Mevr. Valerie Allaert 

            kinderverzorgster slaapklasje peuters: Mevr. Ann Vandenabeele 

                                                                          Mevr. Annemie Claerhout 

         onderhoudspersoneel 

 Mevr.  Dorine Callens 

         Mevr. Els Desander 

          

 eetzaal 

Mevr. Dorine Callens 

Mevr. Els Desander 

juf  Ann-Sofie Castelein 

Mevr. Chantal Himpe 

      Mevr. Emily Malfait 

      Mevr. Kathy De Schuymere 

      Mevr. Mia Vandewalle 

      Mevr. Renske Hugelier 

 

      voor –en naschoolse kinderopvang ‘t Speelhuisje 

      Mevr. Sabine Braeckevelt 

      Mevr. Annemie Claerhout 

      Mevr. Mia Vandewalle 

      Mevr. Chantal Himpe 

      Mevr. Conny Priem 

      Mevr. Conny Ruysschaert 

        

   

          2. Vanaf dit schooljaar bedraagt de prijs van een warme maaltijd 4 euro.  

              Ook in de andere scholen van de scholengemeenschap worden de prijzen aangepast. 

                

          3. NIEUW!  Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar 

 

           Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar.   

           Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar.  

           Dit zijn de kinderen uit de derde kleuterklas. 

           Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde   

           moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  

 

 

 

 

 

 



         4.  Voor- en naschoolse opvang 

 

 

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in het ‘Speelhuisje’ naast de school.  

Alle kinderen van SPRINGELING Basisschool Wielsbeke zijn er elke schooldag 

welkom van 6u45 tot 19u00.  

Verplicht: alle volwassenen dragen een mondmasker bij het betreden van de 

opvang. 

In deze coronatijd rekenen wij geen extra opvangkosten door aan de ouders. 

Er wordt € 0,04 aangerekend per minuut.  

De betaling gebeurt via de maandelijkse schoolrekening. 

 

           5.  Naschoolse studie 

 

De school organiseert 3 dagen/week (maandag, dinsdag en donderdag) naschoolse 

studie/huiswerkklas van 16u10 tot 17u00 voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de 

leerjaar tegen € 2,40/beurt (= zelfde prijs als 1 uur naschoolse opvang in het  

‘Speelhuisje’). 

Op die manier willen we onze leerlingen de kans bieden om in een rustige, schoolse 

omgeving hun huiswerk te maken en hun lessen te leren onder toezicht/begeleiding 

van een leerkracht. 

De naschoolse studie gaat door in klas 5A of/en in klas 6B in het schoolgebouw in de 

Molenstraat 67 te 8710 Wielsbeke. Van 16u tot 16u10 is er een plas-, koek-, 

drankjepauze voorzien. De kinderen brengen een koek, stuk fruit en/of drankje mee 

van thuis. 

Er wordt gewerkt, gestudeerd tot 16u55. Om 17u00 worden de kinderen afgehaald op 

school, begeven ze zich zelfstandig te voet of met de fiets naar huis of worden ze door 

de leerkracht van de studiebegeleiding naar het ‘Speelhuisje’ (Baron vander 

Bruggenlaan 17 te 8710 Wielsbeke) gebracht waar ze later worden opgehaald. 

 

De naschoolse studie start op maandag 14 september 2020. 
  

6. Medicatie op school 
 

Ouders die wensen dat hun kind op school (bv.’s middags) medicatie (pilletje, siroop) 

inneemt, dienen hiervoor een schriftelijke toelating te geven aan de klasleerkracht. 

Het door de behandelende arts in te vullen document  wordt aan alle kinderen 

meegeven en kan steeds verkregen worden bij de leerkracht of op het secretariaat. 

Zonder dit document wordt in geen enkel geval medicatie toegediend op school. 

Kinderen die ziek zijn of koorts hebben blijven thuis. 



 

 

          7. Luizenalarm 

 

Het is belangrijk de krachten te bundelen om een luizenplaag aan te pakken. Luizen 

verspreiden zich immers heel snel in scholen omdat kinderen bij het spelen in nauw 

contact komen met elkaar. Om alle ouders tegelijk op de hoogte te brengen van een 

luizenplaag in de klas, gebruiken wij een communicatie‐instrument in het heen-en-

weer-schriftje van de kleuters en  in de klasagenda van de lagere schoolkinderen:  

de LUIZENALARM sticker. 
 

De opvallende LUIZENALARM sticker    zal worden gekleefd om  

alle ouders tegelijk op de hoogte te brengen van een luizenplaag in de klas. 

De sticker stelt een luis voor en zal uw aandacht trekken bij het openen van het heen-

en-weer-schriftje of de klasagenda van uw kind. 

Op de sticker bevindt zich eveneens een hokje dat u kunt aanvinken. Het is de 

bedoeling dat u het hokje pas aanvinkt als u het hoofd van uw kind(eren) 

gecontroleerd en indien nodig behandeld heeft. Zo is de juf of meester op de hoogte 

dat u de boodschap ontvangen heeft. 

 

Wat te doen als u de sticker LUIZENALARM in het heen-en-weer-schriftje of de 

klasagenda vindt? 

1. Handel snel: onderzoek iedereen grondig die in contact kwam met uw kind (andere 

familieleden, vriendjes en vriendinnetjes …) en behandel diezelfde dag indien nodig. 

Wij raden u aan DROOG haar na te kijken door het grondig door te kammen. Vindt u 

luizen of neten, behandel dan onmiddellijk uw kind. 

2. Leg het probleem uit aan uw kind zonder te dramatiseren: het gaat niet om hygiëne, 

er is dus geen enkele reden tot schaamte. 

3. Was/reinig de persoonlijke spullen van uw kind (lakens, mutsen, sjaals, knuffels …) 

4.  Volg de nat‐kam‐methode. 

 

Geen luizen? 

Als u geen luizen gevonden heeft, is het toch belangrijk het hoofd van uw kind(eren) 

gedurende 1 maand elke week te controleren om een eventuele luizenplaag onder 

controle te houden. 

 

Alvast bedankt voor ieders inspanning! 
        

 

   



        8. Veilig in het verkeer! 
  Omdat we bezorgd zijn om de veiligheid van onze kinderen… 

  Alle nieuw ingeschreven schoolkinderen krijgen een fluojasje gratis.  

  Spoor uw kind aan dit jasje steeds te dragen zelfs als het met de auto 

naar school wordt       

  gebracht.  

        

       9. Aan alle (groot)ouders die hun (klein)kinder(eren) met de wagen naar school brengen  

           vragen wij om hun snelheid aan te passen in de omgeving van de school. DANK U! 

Opgepast! Baron van der Bruggenlaan  VOORRANG VOOR WIE VAN 

RECHTS KOMT! 

 

   10. Maandag = Fruitdag 

      Elk kind brengt op maandag hapklaar fruit mee naar school in een   

      genaamtekend doosje. Dit wordt voor of tijdens de speeltijd smakelijk opgegeten. 

      Uiteraard mag er ook op andere dagen van de week fruit gegeten worden. 

      Andere dagen van de week mag uw kind een gezonde  koek zonder chocolade    

      meebrengen (geen Twix, Leo en dergelijke…) 

 

 11. Uitdelen van uitnodigingen 

       We laten niet  toe dat uitnodigingen van (verjaardags)feestjes op school  

       worden verspreid. 

       Voor kinderen die (bijna) nooit uitgenodigd worden is dit niet leuk om hier  

       meermaals  mee geconfronteerd te worden. 

 

 12. Schoolfacturen 
Betalingsmodaliteiten 

Maandelijks krijgen de kinderen een schoolrekening mee naar huis.  

Indien er een vergissing in aanrekening is gebeurd, gelieve de directeur of de 

administratief medewerker binnen de twee weken na ontvangst van de factuur te 

contacteren. 

Wijze van betaling 

We  promoten  te betalen via domiciliëring.  

                  Vul hiervoor het document in bijlage in en geef het terug af op school. 

Mogen we vragen om telkens de gestructureerde mededeling te gebruiken ? 

We verwachten dat de schoolrekeningen tijdig betaald worden. Uiterlijk 30 dagen 

na het aanbieden van de rekening. 

 

Wat bij niet-tijdig betalen? 

Als de schoolrekeningen onbetaald blijven kunnen de ouders niet meer intekenen 

op de diensten, materialen of verbruiksgoederen die vrijblijvend zijn (maaltijden,  

tijdschriften opvang,…). 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, dient u 

onmiddellijk contact op te nemen met de directie. Er wordt samen met u naar een 

oplossing gezocht. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

 

                1.Wanneer de schoolrekening een maand na ontvangst niet betaald is, ontvangt u  



                   twee keer een herinnering. Deze wordt  meegegeven met de kinderen.  

                2. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven zullen we overgaan tot het versturen  

                    van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). 

                3.Wanneer een aangetekend schrijven niet afgehaald wordt of er volgt geen  

                   reactie, geeft de directie het dossier door aan het schoolbestuur. 

                   Vanaf dat moment kunnen zij maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op      

                   het verschuldigde bedrag.  

                4.Het schoolbestuur zal een gerechtelijke procedure starten om betaling te vorderen   

                   en neemt contact met de gerechtsdeurwaarder. 

13. Vrije dagen schooljaar 2020-2021 

Lokale verlofdagen 

• maandag 28 september  2020: lokale verlofdag = GEEN SCHOOL  
           (Er wordt die dag GEEN OPVANG voorzien.) 

• maandag 15 maart  2021: lokale verlofdag = GEEN SCHOOL  
           (Er wordt die dag  GEEN OPVANG voorzien.)   
 
Pedagogische studiedagen 

• maandag 5 oktober 2020: pedagogische werkdag voor de leerkrachten 
             = GEEN SCHOOL  
            (Er wordt die dag WEL OPVANG voorzien.) 

• woensdag 3 februari 2021: pedagogische studiedag voor de leerkrachten 
                        = GEEN SCHOOL  
                        (Er wordt die dag WEL OPVANG voorzien.) 

 
Vastgelegde vrije schooldagen / schoolvakanties voor schooljaar 2020-2021 
 

• Eerste trimester 
            Herfstvakantie: van zaterdag 31 oktober ‘20 tot en met zondag 8 november   
                                                                                                                             ‘20 
            Wapenstilstand: maandag 11 november ‘20             
            Kerstvakantie: van zaterdag 19 december ’20 tot en met zondag 3 januari ‘21 
 

• Tweede trimester 
Krokusvakantie: van zaterdag 13 februari ‘21 tot en met zondag 21 februari                                                                                                                                                              
‘21 

            Paasvakantie van zaterdag 3 april ’21 tot en met zondag 18 april ‘21 
 

• Derde trimester 
            Feest van de arbeid: vrijdag 1 mei ‘20 
            O.L.H.- Hemelvaart: donderdag 13 mei ‘21 
            Brugdag: vrijdag 14 mei ‘21 
            Pinkstermaandag: maandag 24 mei ‘21 
 
 
Eerste Communie & Vormsel 2021 

• zondag 9 mei ‘21       Eerste Communie (10u) 

• zaterdag 29 mei  ‘21    Vormsel (17u) 
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