
 

 
 

NIEUWSBRIEF 1 

 

Sint-Joris, 30/08/2021 

Beste ouder(s) 

 

 

Straks herleeft onze school en stromen onze gangen opnieuw vol leerlingen. Na een 

welverdiende vakantie zijn we klaar voor een blij weerzien en voor de vele, uitgelaten 

vakantieverhalen. En we hebben er zin in!  

We zetten onze missie verder en streven ernaar om elk kind écht te zien en te geven wat ze 

nodig hebben om te zijn wie ze zijn. Een nieuw, hoopvol schooljaar betekent nieuwe kansen, 

frisse ideeën, enthousiaste lessen en activiteiten. De corona-maatregelen voor scholen 

werden wat versoepeld en laten opnieuw meer verbinding toe. Ook daar kunnen we alleen 

maar gelukkig om zijn.  

Ik wil verder ook elke ouder bedanken voor het vertrouwen maar vooral voor jullie steun, 

begrip en geduld. Verder gaat mijn waardering uit naar het vele werk van ons sidi-

schoolteam om al onze kinderen met open armen te ontvangen en er samen opnieuw een 

leerrijk en boeiend schooljaar van te maken.  

Wij duiken er in, jullie ook?  

 

Hartelijke groeten, 

de directie 

het sidi-team 

 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                               

Op deze nieuwsbrief vind je al heel wat schoolnieuws.  

 

Schoolorganisatie 

 



K1A - vlinderklas Juf Sofie Verstraete sofie.verstraete@vrijeschoolsintjoris.be 

K1B - eendjesklas Juf Inge Defevere inge.defevere@vrijeschoolsintjoris.be 

K2 - kikkerklas Juf Nancy Carette 

 

nancy.carette@vrijeschoolsintjoris.be 

K3 - 

lieveheersbeestjesklas 

Juf Martine Moelaert martine.moelaert@vrijeschoolsintjoris.be 

L1 Juf Ilse Vermeire Ilse.vermeire@vrijeschoolsintjoris.be 

L2 Juf Caroline Vincke 

Juf Famke 

Vandierendonck (op vrij) 

 

caroline.vincke@vrijeschoolsintjoris.be 

 

famke.vandierendonck@vrijeschoolsintjoris.be 

L3 Juf Nadine Decock nadine.decock@vrijeschoolsintjoris.be 

L4 Meester Geert Borlé geert.borle@vrijeschoolsintjoris.be 

L5 Juf Eline Tanti (op ma, di, 

½ woe) 

Juf Sophie Maesen (op ½ 

woe, do, vrij) 

eline.tant@vrijeschoolsintjoris.be 

 

sophie.maesen@vrijeschoolsintjoris.be 

L6 Meester Koen Demeire 

(op ma, di, ½ woe) 

Juf Berdien Van den 

Driessche (op ½ woe, do, 

vrij) 

koen.demeire@vrijeschoolsintjoris.be 

 

berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

Gym kleuter Juf Silke Van den 

Driessche 

silke.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

Gym lager Meester Joren Van 

Eenoo 

joren.vaneenoo@vrijeschoolsintjoris.be 

Zorg kleuter Juf Silke Van den 

Driessche 

Juf Eline Kerckhove 

(vanaf kerst) 

Juf Mieke Verbeke (tot 

kerst) 

silke.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

eline.kerckhove@vrijeschoolsintjoris.be 

miekeverbeke22@gmail.com 

Zorg lager Juf Marjolein Brandt 

Juf Berdien Van den 

Driessche 

marjolein.brandt@vrijeschoolsintjoris.be 

berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

zoco Juf Eline Vanneste eline.vanneste@vrijeschoolsintjoris.be 

Refter en onderhoud Myriam Tant  
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Kinderverzorgster en 

slaapklasje 

Katrien Langenbick katrien.langenbick@vrijeschoolsintjoris.be 

ICT Sias Dehouck 

Jeroen Dombrecht 

 

CLB Karel Gobert (socio-emo) 

Tilly Huyens (leren leren) 

karel.gobert@vrijclbdehavens.be 

 

tilly.huyens@vrijclbdehavens.be 

Administratie 1 

(algemeen, 

maaltijden, 

aanwezigheden, 

facturatie, …) 

Christa Maenhout christa.maenhout@vrijeschoolsintjoris.be 

 

Administratie 2 

(algemeen, 

leerlingenfacturatie,…) 

Olga Monteyne olga.monteyne@vrijeschoolsintjoris.be 

 

directie Iris Van Pachtenbeke iris.vanpachtenbeke@vrijeschoolsintjoris.be 

Schooluren en stiptheid 

We vragen héél uitdrukkelijk om de kinderen stipt te brengen:  

• ’s morgens tussen 8u25 en 8u40,  

• ’s middags tussen 13u en 13u15.  

Kinderen die te vroeg zijn, moeten naar de opvang. Kinderen alleen aan de schoolpoort 

laten wachten is niet veilig. We zijn hier niet verantwoordelijk voor.   

Kinderen die na schooltijd niet tijdig opgehaald worden, gaan mee naar Knipoogje.  

 

 

 

 

Graag alle fietsers en voetgangers fluojasje en 

fietshelm opzetten.  

Vanaf 8 november is het verplicht om het hesje, 

gesponsord door het oudercomité te dragen.  

Mogen we uitdrukkelijk vragen om steeds de snelheid te matigen en de auto niet dubbel te 

parkeren in de Kerkstraat.  

Er is ook parkeergelegenheid op het Pelderijn of in de Lattenklieversstraat. Meer nog, laten 

we met z’n allen zoveel mogelijk strappen (trappen of stappen)        

Ouders op school 

Wegens de coronamaatregelen zijn ouders op school NIET toegelaten, enkel voor dringende 

redenen. Gelieve daarom de school niet te betreden zonder afspraak.  

Enkel één ouder (mama of papa) van instappertjes mag kort mee tot aan de klas.  

We vragen ook heel uitdrukkelijk om deze afspraak te respecteren voor de veiligheid van 

iedereen. Dank voor uw begrip.  

Gelieve tijdens het afzetten en ophalen van de kinderen afstand te bewaren, een 

mondmasker te dragen en de schoolomgeving meteen te verlaten.    

Eucharistievieringen en communies 

De data van de misvieringen zijn terug te vinden in de kalender. Die krijgt uw kind zo snel 

mogelijk mee. Wegens de coronamaatregelen mogen we voorlopig geen ouders toelaten. 
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Concrete informatie betreffende eerste communie volgt. Het is momenteel nog niet duidelijk 

of er naast de gezinsbubbel ook anderen mogen aansluiten.  

Maaltijden, middagpauze, slaapklasje 

Elke week krijgt je kind een invulstrookje mee waarop je kan aanduiden of je kind warm eet 

of een broodmaaltijd.  

Prijzen: 

-Warme maaltijd kleuter: 2.80€ 

-Warme maaltijd lager: 3€   
(Op het einde van het burgerlijk jaar krijgt u als ouder een attest (inbreng belastingbrief) voor middagtoezicht 

(aantal middagen x betaald bedrag). Dit enkel na vereffening van de desbetreffende schoolrekeningen. 

-Broodmaaltijd: verplicht water of soep:  

-Middagtoezicht: 1€ 

-Slaapklasje:1.5€  
 (aan te stippen op het wekelijkse invulstrookje, ook hier wordt na vereffening van de schoolrekening een 

fiscaal attest voorzien.) 
-Lactose- en glutenvrije maaltijden zijn mogelijk.  
           (Dit kan enkel op voorschrift van een dokter. Bestellingen gelden steeds voor een hele week en 

kunnen niet geannuleerd worden. Er is een meerprijs van 1€) 

Gezonde en afvalvrije school 

We willen kinderen water leren kennen als een gezonde drank en het bevordert de 

concentratie. Leerlingen mogen geregeld water drinken in klas en hun drinkfles bij vullen.  

Geef daarom dagelijks een hervulbare drinkfles vers water mee. We aanvaarden géén afval: 

géén blik en brik, géén (natuurlijk)gesuikerde dranken (fruitsap, fristi,..) ENKEL WATER!   

Instappertjes mogen wel nog gewone melk meebrengen maar ook in een hervulbare fles. 

Zorg er steeds voor dat de fles niet lekt en ze genaamtekend is. 

Op de speelplaats staan 2 drinkfonteintjes. Gezien de coronamaatregelen zijn ze niet 

toegankelijk.  

 

Fruit en groenten zijn de tussendoortjes bij uitstek, een bruine boterham smaakt ook. Ook 

koekjes worden ALTIJD in een genaamtekend doosje meegebracht, papiertjes blijven thuis! 

Gelieve géén folies mee te geven, een goede (boterham)doos volstaat. 

Traktaten in de klas 

Snoep (incl. chips, pure chocolade, …) is uit den boze! Geef je toch snoep mee, dan zijn we 

genoodzaakt dit traktaat terug mee te geven naar huis. Trakteren met fruit, groentjes, 

zelfgemaakte cake (is binnen de huidig corona-maatregelen opnieuw toegelaten), … zijn 

gezonde alternatieven en mag iedereen van smullen.  

Schoolfeest, info-avond, oudercontacten, (school)uitstappen, … 

Deze data staan op de schoolkalender maar zijn steeds onder voorbehoud owv de corona-

evolutie.  

Sporten en zwemmen 

Elke klas, van de eendjesklas tem L6, krijgt 2 gym-momenten per week van juf Silke of meester 

Joren.  Sportkledij voor het lager wordt gefactureerd: 8€ broekje, 8€ t-shirt. 

Het zwembad Bloemendale sluit voor 2 jaar de deuren. Samen met de Beernemse collega-

scholen wordt druk gezocht naar oplossingen. We houden jullie graag op de hoogte.  

Schoolrekening 

Dienstverlening zoals busvervoer, opvang, maaltijden, middagopvang, abonnementen 

tijdschriften, brevetten, … worden altijd doorgerekend. De schoolfactuur wordt maandelijks 

bezorgd. Voor een vlotte afhandeling vragen we om domiciliëring te overwegen. Heb je 

vragen rond domiciliëring of schoolfacturatie, gelieve contact op te nemen met 

olga.monteyne@vrijeschoolsintjoris.be 

 

De maximumfactuur voor de lagere school is 90€ 
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De maximumfactuur voor de kleuters is 45€ 

Schooltoeslag 

De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. Dit 

ontvangt u automatisch in het najaar van uw uitbetaler van het groeipakket. Er is info te 

bekomen op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid of bij uw gemeente. 

Knipoogje en studie 

Om 16u gaan de kinderen naar huis, naar de opvang of naar de studie. 

- Gaat uw kind naar de gemeentelijke voor-of naschoolse kinderopvang ‘Knipoogje’, gelieve 

tijdig in te tekenen via kinderopvang@beernem.be of tel 050/28 91 37.   

- Om 16u10 vertrekken de kleuters en L1. 

- L2 tem L6 kunnen van 16u15 - 17u in de begeleide studie op school blijven. Daarna worden 

ze naar Knipoogje gebracht.  

Opmerking: De school behoudt zich het recht om leerlingen die zich niet aan de afspraken 

houden, de studie te ontzeggen!  

De kostprijs bedraagt voor elk kind 2€. U ontvangt per burgerlijk jaar een attest (aftrekbaar 

belastingsbrief) voor het aantal toezichtsbeurten.   

Oudercomité    

Ouders die zich graag willen engageren voor de school kunnen altijd lid worden van ons 

enthousiaste oudercomité. We zijn ontzettend dankbaar voor hun steun en vertrouwen. 

Naast het Kerstkaffee en de ontbijtactie, zetten ze zich ook in voor de proclamatie van L6 en 

sponsoren tal van andere acties. 

Nieuwe leden kunnen zich wenden tot oudercomitevbs8730@gmail.com 

Geneesmiddelen op school 

We mogen enkel medicatie toedienen na toestemming (attest!) van een arts.‘Zomaar’ 

medicatie meegeven mag niet en wordt uit veiligheid weggenomen.  

Extra strookjes kan u vinden op de website. Kinderen die moeten binnenblijven hebben 

steeds een schriftelijke toelating van de ouder(s) nodig.  

Zorgverbreding 

Bij klasgerelateerde vragen/zorgen neem je eerst contact op met de klastitularis via hun 

professionele email-adres, pas daarna met de directie. 

Onze school kent een sterke werking omtrent zorgverbreding. Wie vragen heeft omtrent de 

ontwikkeling of het leren van hun kind kunnen mailen naar onze zorgcoördinator 

eline.vanneste@vrijeschoolsintjoris.be.   

Aanwezigheden  

Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dit wordt 

gemeld aan het CLB.  

De regelgeving bepaalt wanneer leerplichtige leerlingen gewettigd afwezig kunnen zijn. 

 

Welke afwezigheden zijn gewettigd? 

-ziekte tot en met 3 opeenvolgende dagen →briefje ouders volstaat (Zo’n briefje kan slechts 4 

keer per schooljaar. Vanaf de 5° keer is een medisch attest vereist) 

-Meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek → medisch attest 

-Ziek op vrijdag en de maandag erop→doktersbriefje moet (de dagen in het weekeinde 

tellen mee als afwezig) 

-attesten kunnen voorzien worden door huisarts, geneesheer-specialist, psychiater, tandarts, 

orthodontist, administratieve diensten van een ziekenhuis. 

-consultaties moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden 

-verwittig de school of de titularis voor 9u en bezorg zo snel mogelijk het medisch attest 

-op de ommezijde van het gele afwezigheidskaartje staan de wettelijke bepalingen. 
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Covid-19 

We zijn heel content met de versoepelingen wat het schoolgebeuren meer werkbaar maakt. 

We blijven echter sterk inzetten op 

• Ventilatie 

 Kleed uw kind altijd voldoende warm (!); klassen worden constant, optimaal verlucht 

en geventileerd, ook als de temperatuur zakt! 

• Handhygiëne 

              We vragen uitdrukkelijk:  

• om thuis grondig de handen met water en zeep te wassen bij vertrek. Op 

school zijn 4 wasstraten geïnstalleerd, leerlingen wassen hun handen telkens ze 

het gebouw binnen gaan.  

• handzeep en cleenex/keukenrollen zijn hard nodig. Wie ons wil helpen door 

deze regelmatig mee te geven en te schenken, heel graag. Dankjewel!! 

• Contact tussen volwassenen: met mondmasker 

• Belangrijk: Is uw kind koortsig of hoest het, dan laat je je kind thuis.  

Bij twijfel wordt uw kind op school in quarantaine geplaatst.  

Ouders worden verwacht het meteen op te halen, bij de huisarts te laten testen en 

de school tijdig en correct op de hoogte te houden van het resultaat. Bij een 

positieve test wordt het CLB ingeschakeld om contact-tracing op te starten en verder 

maatregelen te overleggen.   

• L5 en L6 moeten geen mondmasker meer dragen. Wenst u dit wel te doen, dan is dit 

geen probleem. 

• ’s Avonds kunt u uw kleuter al vanaf 15u50 ophalen om de leerlingenstroom te 

beperken inzake corona. 

• De bubbelwerking op de speelplaats vervalt       

• In de refter krijgen de kinderen nog steeds een vaste plaats binnen hun klasbubbel. 

 

Trooper  

Veel ouders kopen tegenwoordig online. Via de trooper-pagina van ons oudercomité 

(oudercomité vbs sint joris) kan je onze school steunen en ontvangen wij een commissie. Dit 

kost u geen eurocent meer!!  

Bij elke online aankoop log je in via de trooper-pagina van het oudercomité en daarna kiest 

u uw favoriete webshop, heel makkelijk. (vb: Bol.com, Coolblue, Hema, JBC, Zalando, 

Booking.com, Collishop, Brantano, AS adventure, Mediamarkt, ... ) 

Inloggen kan via deze link:  https://trooper.be/Oudercomitevbssintjoris.  

Onder het motto vele kleintjes maken een groot bedrag willen we u vragen om bij uw 

volgende online aankopen telkens aan onze school te denken. 

Denk je dit te vergeten? Installeer dan de trooperbot. Dit robotje zegt je wanneer je op een 

webshop zit die aangesloten is op trooper. Hoe je de trooperbot installeert kan je nalezen op 

https://trooper.be/trooperbot 

Nog niet helemaal overtuigd? Op het volgende filmpje 'trooper for dummies', kan je het 

gebruik ervan bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=jGgVgioUMq0 

 

Oude gsm’s, batterijen, tablets 

Breng ze mee! Wij verzamelen ze voor u en ook zo helpt u de school van uw kind vooruit. 

 

Mailverkeer 

Bij de opstart worden heel wat mails verstuurd, ook niet-schoolgerelateerde zoals 

uitnodigingen voor sportclubs of sociale evenementen. Omdat we duurzaamheid belangrijk 

vinden, geven we de voorkeur aan digitale informatie. Heel soms wordt nog een invulstrookje 

voorzien maar in de meeste gevallen wordt u via mail geïnformeerd. Gelieve regelmatig de 

boekentas van uw kind en uw mailbox (of spam) te controleren want we willen niet dat u iets 

mist.  

 

 

Aarzel niet bij eventuele vragen, twijfels of problemen tijdig contact op te nemen. 
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  Met vriendelijke groet, 

  Het sidi-team 

 


