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Beste ouders, beste kinderen,

Een buitengewoon
leuk schooljaar!
Het schoolteam

SAMEN STAAN WIJ VOOR U KLAAR
Peuters/kleuters:
Elisa Matthys
Lindsay Van Raefelgem
Kinderverzorgster:
Nathalie Monbailliu
ZORG:
Cindy Vanheerentals
1ste - 2de - 3de lj.:
Sabine Logghe
Cindy Vanheerentals
de
de
de
4 - 5 - 6 lj.:
Cindy Vanheerentals
Joke Cattoor
de
de
(3 en 4 lj. wordt deeltijds opgesplitst)
LO:
Benedicte Danneels
Administratie:
Marie Huys
Directeur:
Sabine Logghe
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ZORG OP SCHOOL
Er was eens een tuinman, die ontzettend veel van bloemen
hield. In de tuin die hij mocht verzorgen, groeiden vele
soorten planten. Er waren grote planten bij, goed gebouwd
met stevige wortels, diep in de grond. Er waren kleine
planten, met heel fijne blaadjes en bloempjes. Er waren
zeldzame planten, nooit gezien, en andere, zo gewone
alledaagse. Er waren ook struiken en planten met scherpe
doornen. Maar de tuinman hield van elk plantje even veel,
hij kende ze allemaal bij naam. De tuinman probeerde ieder
plantje en bloem te geven wat het nodig had: de ene plant
had veel zon en warmte nodig, de andere liefst veel
schaduw, nog andere moesten veel water krijgen en nog
andere moest hij gewoon met rust laten.
Maar toch had hij een
speciale zorg voor die hele
kleine plantjes; hij wilde
dat ze goed zouden
groeien. Hij leerde de
soorten kennen die af en
toe hun blaadjes lieten
hangen, planten die het
moeilijk hadden, ziek
waren of stonden te
treuren. En hoe meer de
tuinman zijn liefde weggaf,
hoe mooier en hoe groter
zijn planten werden.
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CLB
Een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) heeft als
opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de
leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het
CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het
moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht. Onze school heeft
een overeenkomst afgesloten met het
Vrij CLB De Havens – vestiging St.-Andries
Legeweg 83A
8200 Brugge
tel: 050/440 220
e-mail: sint-andries@vrijclbdehavens.be
website: www.vrijclbdehavens.be
Je kunt op hen een beroep doen voor informatie, advies en
begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het
maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke
ontwikkeling en de gezondheid en van het zich goed voelen
thuis, op school en bij vrienden.
Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk
werker, verpleegkundige en (assistent)psycholoog of
pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de
begeleiding van de leerlingen van onze school en hun
bereikbaarheid worden via schoolagenda en heen-enweermapje meegedeeld.
Vrij CLB De Havens werkt nauw samen met de school. Als de
school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal
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het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een
begeleiding pas voort als de ouders van de leerling hiermee
instemmen. Van alle tussenkomsten die een CLBmedewerker doet, worden de ouders vooraf op de hoogte
gebracht.
Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden:
sommige medische onderzoeken en begeleiding bij
afwezigheden, die het voldoen aan de leerplicht, in het
gedrang brengen.
SCHOOLUREN
VOORMIDDAG:
van 8.40 tot 11.50 uur
NAMIDDAG:
van 13.15 tot 16 uur
uitgezonderd op vrijdag: van 13.15 tot 15.35 uur
Op woensdagnamiddag is er geen school.
De poort zwaait open om 8.25 uur en om 13 uur. Kom niet te
vroeg, maar ook niet te laat! Zelfs onze kleuters hebben we
graag op tijd in de klas. Het is storend om een activiteit te
moeten onderbreken voor laatkomers.
Tien minuten na schooltijd worden de kinderen opgehaald
voor de naschoolse opvang. De naschoolse opvang start een
kwartier na schooltijd.
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ONS JAARTHEMA:
Ook dit schooljaar doorbreken we opnieuw de klasmuren!
We doen elke week een aantal keer aan ‘outdoor-education’
en er staan ook een aantal buitenspeel-/werkdagen op het
programma. Kinderen leren buiten de wereld actief
verkennen, samenspelen, creatief zijn, oplossingen zoeken,
en zo veel meer. En bovendien is het gewoon buitengewoon
leuk om naar buiten te gaan en heel wat nieuwe dingen te
ontdekken!
We starten dit schooljaar ook een school-moestuintje op
naast de school, in het de voortuin van Ferm kinderopvang
vzw.
Het is wetenschappelijk aangetoond: ‘moestuinieren’ draagt
bij aan een positieve houding van kinderen tegenover
gezond voedsel. Het zelfgekweekte worteltje en radijsje wil
je natuurlijk ook wel eens proeven! Tuinieren doe je met
hoofd, hart en handen. Een geweldige belevenis voor de hele
klas om het hele proces van zaaien tot oogsten tot een
smakelijk einde te brengen!
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Elke maand komt er een BUITENGEWOON thema aan bod:
September:

Buitengewoon zorgzaam

Oktober:

Buitengewoon spannend

November:

Buitengewoon veilig

December:

Buitengewoon feestelijk

Januari:

Buitengewoon beleefd

Februari:

Buitengewoon knap

Maart:

Buitengewoon proper

April:

Buitengewoon gezond

Mei:

Buitengewoon groen

Juni:

Buitengewoon, gewoon buiten

ETEN EN DRINKEN TIJDENS DE SPEELTIJD
Wij willen met onze school meewerken aan gezonde voeding
en zorg voor het milieu. De kinderen kunnen een stuk fruit,
rauwe groentjes, nootjes, of rozijntjes meebrengen als
tussendoortje in de voormiddagspeeltijd. Probeer hierbij
wegwerpverpakkingen te vermijden. In de namiddag krijgen
de leerlingen de kans om een koek te eten, te bestellen op
school. Er zal keuze zijn tussen twee soorten. Er worden dus
geen koeken, snoepen, chocolade of andere versnaperingen
van thuis meegebracht.
De kinderen kunnen steeds water krijgen op school. Elke
leerling krijgt zijn eigen drinkbeker. Wij geven echter de
voorkeur aan een eigen meegebrachte herbruikbare
drinkfles. (geen wegwerp) Er is wel mogelijkheid tot het
bestellen van melk. Op vrijdag is er kans om chocomelk of
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Fristi te bestellen. Er worden geen drankjes van thuis
meegebracht.
De betaling van koeken (0,25 euro) en melk (0,65 euro)
gebeurt via de maandelijkse rekening.
MIDDAGMAAL
Het middagmaal wordt vanaf dit schooljaar verzorgd door
catering 'Hanssens’ . Ze brengen een kwalitatieve maaltijd
die dagdagelijks klaargemaakt wordt met verse groenten.
Het eten wordt in bulk geleverd, de kinderen kunnen volgens
eigen behoefte eten. Het menu van de maand kan
geraadpleegd worden op onze website:
www.vbslapscheure.be .
De kinderen die 's middags op school eten kunnen kiezen
tussen:
- een warme maaltijd met soep : 3.25 euro
- eigen boterhammen met soep: 0.80 euro
Er wordt per week/ maand besteld. De kinderen kunnen
steeds water krijgen bij de maaltijd. Ze staan de volledige
middag onder toezicht; remgeld en middagvergoeding
bedraagt 1,50 euro per middag. Kinderen die 's middags
thuis kunnen eten, gaan best naar huis.
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TURNLESSEN
De turnlessen gaan door op maandagnamiddag. Vanaf de
herfstvakantie tot aan de paasvakantie turnen de kinderen in
de sporthal van Moerkerke. Het vervoer wordt geregeld met
auto' s. (onkosten: 1,50 euro)
Elke trimester wordt ook een extra sportNM voorzien.
TURNTRUITJES
Wij bieden turntruitjes te koop aan met het logo van onze
school (13 euro). U zorgt zelf voor een donkerblauw of zwart
turnbroekje en sportschoenen.
ZWEMMEN
Op vrijdag, om de twee weken, gaan de kinderen zwemmen
in het Interbad. (Ingang: 1,50 euro) Er wordt les gegeven in 4
niveaugroepen:
- watergewenning
- aanleren schoolslag
- automatiseren schoolslag
- uitbreiding zwemslagen
We beschikken met alle deelnemende scholen over
gemeenschappelijke turnleerkrachten. Twee extra
turnleerkrachten van VLABUS worden ingehuurd. Eén wordt
betaald door het oudercomité en de school.
De wet gebiedt sinds 2000-2001 één leerjaar gratis
zwemmen aan te bieden. De leerlingen van het 6de leerjaar
zwemmen hierdoor gratis. Het busvervoer wordt wel
aangerekend. (2 euro)
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De kinderen van Lapscheure gaan zwemmen op volgende
data:
- 9 en 23 sept.
- 7 en 21 okt.
- 18 nov.
- 2 en 16 dec.
- 13 en 27 jan.
- 10 en 24 mrt.
- 21 apr.
- 5 mei
- 2, 16 juni
De vrijdagen dat er zwemmen is, gaan de kleuters turnen in
de sporthal, met busvervoer.
AFWEZIGHEDEN
- In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het
feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door
medische attesten. We vinden het evenwel fijn als ouders de
juf informeren als een kind afwezig is.
NIEUW: vanaf 01/09/2020 verlaagt de aanvang van de
leerplicht van 6 jaar naar 5 jaar, d.w.z. dat een 3de kleuter
leerplichtig wordt en verwacht wordt regelmatig en op tijd
op school aanwezig te zijn.
- Lager onderwijs: we willen u graag de afspraken i.v.m.
afwezigheden van leerplichtige kinderen meegeven. Het is
belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent, die regelgeving
is immers wettelijk verplicht. Het niet naleven ervan heeft
gevolgen voor de school (die leerling telt niet mee voor de
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personeelsformatie en voor de toelages) en voor de leerling
(indien het vb. om een leerling uit het 6de leerjaar gaat, dan
kan deze geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).
Alle afspraken op een rij:
REDEN AFWEZIGHEID REGEL
Wegens ziekte
Briefje ouders

Medisch attest

T.e.m. 3 opeenvolgende kalenderdagen. Mag
max. 4x per jaar, na 4de maal moet er steeds een
medisch attest zijn
Meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen

Van rechtswege
Huwelijk van iemand die
onder hetzelfde dak woont of
een bloed- of aanverwant
Begrafenis van iemand die
onder hetzelfde dak woont of
een bloed- of aanverwant
Familieraad
Oproeping of dagvaarding
rechtbank of dienst
vreemdelingenzaken
Onderworpen aan
maatregelen in het kader van
de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming
Overmacht, door
onbereikbaarheid of
ontoegankelijkheid van de
school (bv. stakingen,
overstromingen)
Feestdagen van de
levensbeschouwelijke
overtuiging
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Enkel de dag van het huwelijk

Enkel de dag van de begrafenis

Niet bij stakingen van het onderwijzend
personeel

Mits toestemming van
de directeur
Het overlijden (rouwperiode)
van een persoon die onder
hetzelfde dak woont of van
een bloed- of aanverwant tot
de 2de graad
Deelnemen aan een culturele
manifestatie
Uitzonderlijke
omstandigheden

Gesprek met de directie vooraf

Max. 10 halve dagen per schooljaar
Gesprek met directie vooraf
Max. 4 halve dagen per schooljaar
Gesprek met directie vooraf

Indien we noch een briefje van de ouders, noch een briefje
van de arts ontvangen, dan moeten we dit melden als een
problematische afwezigheid. (Ook een briefje met
afwezigheid wegens familiale redenen)
Bij 5 halve dagen problematische afwezigheid zijn we
verplicht het CLB hierover in te lichten. Een
begeleidingsdossier kan dan opgestart worden.
VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
- vr 30/9: facultatieve vrije dag
- ma 31/10 - zo 06/11: herfstvakantie
- vr 11/11: wapenstilstand
- ma 21/11: pedagogische studiedag
- ma 26/12 - zo 08/01: kerstvakantie
- vr 10/02: pedagogische studiedag
- ma 20/02 - zo 26/02: krokusvakantie
- ma 03/04 - zo 16/04: paasvakantie
- ma 01/05: feest van de arbeid
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- di 02/05: facultatieve vrije dag
- woe 17/05: pedagogische studiedag
- do 18/05: O.-L.-H.- Hemelvaart
- vr 19/05: brugdag
- ma 29/05: pinkstermaandag
- vr 30/06: start grote vakantie vanaf 11u50!!

NASCHOOLSE OPVANG
De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door
'Ferm Kinderopvang vzw’
Tel: 050/35 84 56
Mailadres: bko.damme@samenferm.be
Locatie: Vredestraat 3, Lapscheure
Tel: 0478/70 17 30
De openingsuren:
- 's morgens vanaf 7 u. 15
- naschools vanaf 16.15 u. tot 18.30 u.
Op woensdagnamiddag is er opvang in de deellocatie
Moerkerke tot 18.30 u. Het stadsbestuur legt een bus in om
de kinderen aan school op te halen en onder begeleiding
naar Moerkerke te brengen.
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BIJDRAGEREGELING VOOR DE OUDERS
De school biedt het onderwijs kosteloos aan. Dit betekent
dat de school alle materialen, boeken,... ter beschikking stelt
die een leerling nodig heeft om de ontwikkelingsdoelen na te
streven of de eindtermen te halen. Naast haar
minimumopdracht biedt de school activiteiten aan die het
onderwijs levendig maken. Om de schoolrekening voor
iedereen betaalbaar te houden, hanteert de school hierbij
een scherpe maximumfactuur. (verplicht vanaf 01/09/2008)
(Geïndexeerd bedrag 01/09/2022 = kleuter: 50 euro, lager:
95 euro)
Daarnaast biedt de school ook diensten (vb. maaltijden,
melk,...) en een vrijblijvend aanbod educatieve tijdschriften
aan die in een schoolrekening vereffend worden.
- Kleuter: op de schoolrekening, maar binnen de scherpe
maximumfactuur van 50 euro: -> schoolreis
-> toneel + uitstappen
-> vervoer turnen
- Lager: op de schoolrekening, maar binnen de scherpe
maximumfactuur van 95 euro: -> zwemmen
-> busvervoer zwemmen
-> vervoer turnen
-> uitstappen
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- Openluchtklassen, binnen de scherpe maximumfactuur van
480 euro, over alle schooljaren heen (lager):
-> bosklas: 1ste-2de lj.
-> polderklas: 3de-4de lj.
-> veenklas: 5de-6de lj.
Het zwemmen voor het 6de leerjaar is gratis, daardoor kan
het bedrag voor educatieve uitstappen oplopen. De bus
wordt wel aangerekend.
De prijzen opgenomen in het overzicht werden aan de
schoolraad voorgelegd en goedgekeurd.
TIJDSCHRIFTEN
De kinderen krijgen de kans een abonnement te nemen op
een aantal tijdschriften.
Flyers met aanbod en prijzen worden bij het begin van het
schooljaar meegegeven.
Alles is uiteraard vrijblijvend.
Geef de naam van je kind door aan de juf indien je een
abonnement wil. De afrekening gebeurt via de maandelijkse
schoolrekening.
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MEDICATIEBELEID
Ter herinnering: het medicatiebeleid werd van de overheid
uit grondig gewijzigd. Hierdoor moest ook ons
schoolreglement en de afspraken hier rond aangepast
worden. Vooreerst wil de school benadrukken, in het belang
van andere kinderen en het schoolteam, dat een zieke
leerling niet thuis hoort op school. Toch kan het gebeuren
dat een kind op school medicijnen moet innemen. Daarom
vragen wij een aantal regels te volgen:
- De school aanvaardt enkel medicijnen op
doktersvoorschrift, ondertekend door de ouders.
- Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden
ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient bij het
begin van een nieuw trimester, een nieuw formulier van de
dokter te worden ingediend.
- het schoolteam is niet medisch geschoold en mag enkel
maar toezien dat jullie kind medicijnen inneemt.
- In geen enkel geval mag medicatie worden doorgegeven
aan een andere leerling.

STUDIETOELAGE
Er hebben meer mensen recht op een school- en
studietoelage van de Vlaamse Overheid dan u zou denken.
Misschien ook u! Kleuters en leerlingen van het lager
onderwijs komen ook dit schooljaar in aanmerking voor een
toelage.
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Meer informatie vindt u via:
- www.studietoelagen.be
- 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
Formulieren voor een papieren aanvraag zijn te verkrijgen op
school.
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VZW Karel de Goede
VRIJE BASISSCHOOL LAPSCHEURE
Vredestraat 1B2
8340 Lapscheure- Damme
Tel.: 050/50 10 41
Info@vbslapscheure.be
www.vbslapscheure.be
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