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Nieuwsbrief augustus 2022                                                                       

 

Vrije basisschool Sint-Joris   

Kerkstraat 9 – 8730 Sint-Joris 

T: [050] 78 99 66 – E: iris.vanpachtenbeke@vrijeschoolsintjoris.be 

 

Beste ouder(s), 

Joepie!! Straks is het weer zover en stroomt onze speelplaats vol met leerlingen, leerkrachten, 

secretariaatsmedewerkers, keukenpersoneel en vrijwilligers. Niets fijner om de vele heerlijke en avontuurlijke 

vakantieverhalen te horen. 

 Wij kijken er alvast enthousiast naar uit en zijn in volle voorbereiding om jullie zoon/dochter een fantastisch 

schooljaar te gunnen vol boeiende, leerrijke, culturele en sportieve activiteiten. Ondertussen kreeg klas L5 een 

heuse opknapbeurt en mogen de kleuters genieten van nieuwe buitenkeukentjes op hun speelplaats. Dit 

dankzij de sponsoring van de grootouders op het vorige grootouderfeest. We wensen iedereen alvast een 

frisse start van het nieuwe schooljaar toe en zien elkaar graag op 1 september 2022. Duiken we er samen in?  

            Het sidi-team 

 

mailto:iris.vanpachtenbeke@vrijeschoolsintjoris.be
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In onderstaande, uitgebreide nieuwsbrief kunt u heel wat info en afspraken terug vinden. 
 

Kalender 

In bijlage vindt u de schoolkalender 2022-2023. Deze wordt de eerste schooldag ook met uw kind 

meegegeven. Houd er rekening mee dat bepaalde data onder voorbehoud zijn. Soms moeten we 

bijsturen wegens de beschikbaarheid van bussen, parken, begeleiders, …  

Onderstaande data noteer je best meteen: 

 03/10/2022: Facultatieve vakantiedag 1 

 21/11/2022: pedagogische studiedag 1 

 10/02/2023: pedagogische studiedag 2 

 02/05/2023: facultatieve vakantiedag 2 

 17/05/2023: pedagogische studiedag 3 

 22/04/2023: Vormsel (17u) 

 29/04/2023: Eerste Communie (16u) 

 Plattelandsklassen (L5): 28, 29, 30 sept  

 1 en 2 september: heel uitzonderlijk géén warme maaltijden mogelijk wegens 

bezetting eetzaal (Sinjo), graag broodmaaltijd en gezond drankje voorzien  

Schoolorganisatie 
Voor een vlotte schoolse samenwerking is communicatie cruciaal. Elk personeelslid heeft daarom 
een eigen professioneel e-mail adres waarop u, indien nodig, meteen de juiste persoon snel en 
makkelijk kan bereiken.  
Bij vragen of zorg helpen we jullie graag. U bent natuurlijk ook steeds welkom om langs te komen.  
 

K1A en K1B – 
vlinderklas 
 

Juf Sofie Verstraete sofie.verstraete@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 
(ma, di, woe, do) 
-Juf Berdien Van den 
Driessche (vrij) 

caroline.vincke@vrijeschoolsintjoris.be 

 

berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

L3 
 

Juf Nadine Decock nadine.decock@vrijeschoolsintjoris.be 

L4 
 

-Meester Geert Borlé 
(di, woe, do, vrij) 
Juf Berdien Van den 
Driessche (ma) 

geert.borle@vrijeschoolsintjoris.be 
 
berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

L5 Juf Sophie Maesen sophie.maesen@vrijeschoolsintjoris.be 

mailto:sofie.verstraete@vrijeschoolsintjoris.be
mailto:nancy.carette@vrijeschoolsintjoris.be
mailto:martine.moelaert@vrijeschoolsintjoris.be
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mailto:nadine.decock@vrijeschoolsintjoris.be
mailto:geert.borle@vrijeschoolsintjoris.be
mailto:berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be
mailto:sophie.maesen@vrijeschoolsintjoris.be
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L6 
 

-Meester Koen Demeire 
(ma, di, ½ woe) 

-Juf Famke 
Vandierendonck  ( ½ woe, 
do, vrij) 

 
koen.demeire@vrijeschoolsintjoris.be 
 
famke.vandierendonck@vrijeschoolsintjoris.be 
 
 

Gym kleuter 
 

Berdien Van den Driessche berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

Gym lager 
 

Meester Joren Van Eenoo joren.vaneenoo@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Zorgcoördinator 
 

Juf Isabel Pieters isabel.pieters@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Zorgjuf kleuter 
 

Juf Berdien Van den 
Driessche 

berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 

Zorgjuf lager 
 

Marjolein Brandt marjolein.brandt@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Kinderverzorgster 
 

Katrien Langenbick katrien.langenbick@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Slaapklasje 
 

Myriam Tanghe (beschikbaar indien nodig) 

ICT pedagogisch 
 

-Juf Berdien Van den 
Driessche 
-Meester Sias Dehouck 

berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be 
 
(beschikbaar indien nodig) 

ICT technisch 
 

Jeroen Dombrecht (beschikbaar indien nodig) 

Administratie 1 + 
leerlingenfacturatie 
(ma VM en do NM) 
 

Olga Monteyne olga.monteyne@vrijeschoolsintjoris.be 
 
 

Administratie 2 (di) 
 

Fabienne Leurs fabienne.leurs@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Administratie 3 (do 
VM) 
 

Karel Vandoorn karel.vandoorn@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Algemeen mailadres 
secretariaat 
 

Olga, Fabienne, Karel secretariaat@vrijeschoolsintjoris.be 
 

Refter en onderhoud 
 

Myriam Tant (beschikbaar indien nodig) 

Preventieadviseur  
 

Stefaan Devoogt stefaan.devoogt@karel-de-goede.be 
 

CLB medewerkers 
 

-Karel Gobert (socio-emo) 
 
-Tilly Huyens (leren leren) 

karel.gobert@vrijclbdehavens.be 
 
tilly.huyens@vrijclbdehavens.be 
 

Directie 
 

Juf Iris Van Pachtenbeke Iris.vanpachtenbeke@vrijeschoolsintjoris.be 
050/78 99 66 
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Schooluren en stiptheid 
Mogen we vragen om de kinderen steeds 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 verantwoordelijke voor.   
Kinderen die na schooltijd niet tijdig opgehaald worden, gaan mee naar Knipoogje.  
 

 

 

 
Naar goede gewoonte: 
Fluojasje en fietshelm zien we graag!  
 
Vanaf 7 november is het verplicht om het hesje, gesponsord door het 
oudercomité te dragen.  

 
Bij het brengen en halen graag uw snelheid matigen (30km/uur). Er is ook parkeergelegenheid op 
het Pelderijn of in de Lattenklieversstraat.  
 
Nog beter: laten we met z’n allen zoveel mogelijk strappen (trappen of stappen)   
 

Eucharistievieringen, Eerste Communie en vormsel 
Deze data zijn terug te vinden in de kalender.  
Wees van harte welkom om aan te sluiten.  
 

Maaltijden, middagpauze, slaapklasje 
Wekelijks krijgt uw kind een invulstrookje mee. Hierop kunt u makkelijk het gewenste aanduiden. De 
prijzen van de cateraar werden verhoogd, hierdoor zijn ook wij genoodzaakt de prijzen aan te 
passen. 
 

 Kleuter/ lager warm: €3.25   
 Broodmaaltijd: steeds soep en water: €0.8 
 Middagtoezicht: €1.5 
 Slaapklasje: €1.5  
 Lactose- en glutenvrije maaltijden kunnen op aanraden van een arts. Deze bestellingen 

gelden steeds voor de hele week en kunnen niet geannuleerd worden, incl een meerprijs 
van €1/maaltijd 

 Noot: Op het einde van het burgerlijk jaar krijgt u als ouder een attest (inbreng belastingbrief) 
voor middagtoezicht (aantal middagen x betaald bedrag). Ook voor het slaapklasje kan een 
fiscaal attest voorzien worden.  
Dit enkel na vereffening van de desbetreffende schoolrekeningen. 

 

Heel uitzonderlijk zijn er dit schooljaar op 1 en 2 september geen warme maaltijden beschikbaar. 
De refter (de Sinjo) is onvoldoende/niet beschikbaar. Dankjewel om een broodmaaltijd en gezond 

drankje te voorzien. 

 
 

Het systeem van invulstrookjes proberen we in de loop van het schooljaar te digitaliseren. 

We houden u hiervan tijdig op de hoogte 😊. 
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Gezonde EN afvalvrije school 
 Op school drinken we altijd gezond en dus water, het bevordert ook de concentratie.  

We aanvaarden géén (natuurlijk) gesuikerde dranken (frisdrank, fruitsap, fristi,…) en géén 
afval. Kinderen mogen geregeld water drinken in klas en hun drinkfles bij vullen.  
Geef daarom dagelijks een hervulbare, genaamtekende, niet-lekkende drinkfles vers water 
mee.  

 
 Ook gezond eten stimuleren we graag mee op school.  

In de voormiddagspeeltijd wordt ENKEL fruit/groenten gegeten (geen koek). In de namiddag- 
speeltijd mag, indien gewenst, een koek.  
Beiden ALTIJD in een genaamtekend doosje meegeven. Alle papiertjes, folies, 
verpakkingen… blijven thuis! Dankjewel om ons hierin te steunen.  
 

 Snoep, chips, chocoladerepen …  eten we nooit op school, enkel thuis! Wil je graag trakteren 
omdat je jarig bent? Geen probleem maar kies altijd een gezond alternatief, een 
zelfgemaakte cake, … wees creatief, dat smult even zoet!  
 

Sporten en zwemmen 
 

 Elke klas krijgt 2 gymmomenten per week van juf Berdien (kleuters) of meester Joren (lager). 
De sportkledij voor het lager wordt gefactureerd: €8 broekje, €8 t-shirt  

 Het zwembad Bloemendale is nog steeds gesloten. Samen met de Beernemse collega-
scholen wordt opnieuw druk gezocht naar oplossingen. We houden jullie graag op de hoogte.  

Schoolrekening 

 Dienstverleningen zoals busvervoer, opvang, maaltijden, middagopvang, abonnementen 

tijdschriften, brevetten, … worden maandelijks gedetailleerd gefactureerd. 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 in Vlaanderen bedraagt voor het 
o kleuter: €50 
o lager: €90 

Wenst u hierover meer informatie, dan kan dat op 
 https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs 

 Schooltoeslag:  De schooltoeslag vervangt sinds SJ 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 is de school uit, op vrijdag om 15u.  
 

 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 het eerste leerjaar.  

mailto:olga.monteyne@vrijeschoolsintjoris.be
https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs
mailto:kinderopvang@beernem.be
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 L2 tem L6 kunnen van 16u15 - 17u in de begeleide studie op school blijven en worden daarna  
tot aan Knipoogje begeleid. De kostprijs bedraagt €2/kind. U ontvangt per burgerlijk jaar een 
attest (aftrekbaar belastingsbrief) voor het aantal toezichtsbeurten.   
 
Noot: De school behoudt zich steeds het recht om leerlingen die zich niet aan de afspraken 
houden, de studie te ontzeggen!  

.   

Oudercomité     

Wil je je als ouder graag extra engageren voor de school?  Dan ontvangt ons schitterend oudercomité 
je met open armen. Voel je zeker welkom.  
Dankzij hun steun en medewerking gebeurt er heel wat extra op school. We zijn het oudercomité 
hier ontzettend dankbaar voor. Naast het Kerstcafé en de ontbijtactie, zetten ze zich ook in voor de 
proclamatie L6, de Eerste Communie en sponsoren tal van acties en krijgt elke leerling een gratis 
fluo-hesje. Vorig jaar hielp het comité met de uitbouw van onze speleotheek.  
Nieuwe leden kunnen zich wenden tot oudercomitevbs8730@gmail.com 

Geneesmiddelen op school 
Op school mogen we enkel medicatie toedienen na een schriftelijke toestemming van een arts. 
‘Zomaar’ medicatie meegeven mag niet en wordt uit veiligheid weggenomen.  
De nodige strookjes kan u vinden op de website. Ook kinderen die tijdelijk moeten binnen blijven 
hebben altijd een schriftelijke toelating van de ouder(s) nodig. Dank voor uw begrip.  

Zorgverbreding 
Heb je klasgerelateerde vragen of zorgen? Geen probleem, contacteer rechtstreeks de klastitularis 
via zijn/haar professionele e-mailadres, pas daarna de directie. 
Ook onze sterke zorgwerking zet dagelijks in op de nodige zorgverbreding. Heb je extra zorg omtrent 
de socio-emotionele ontwikkeling of het leren van uw kind, neem gerust contact op met onze 
zorgcoördinator Isabel Pieters of de zorgjuf (kleuter: Juf Berdien, Lager: juf Marjolein). 
Alle e-mailadressen vindt u in de lijst op p 2 en 3 

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. 
Zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281 
 

Welke afwezigheden zijn gewettigd? 
 ziekte tem 3 opeenvolgende dagen →briefje ouders volstaat (Zo’n briefje kan slechts 4 keer 

per schooljaar. Vanaf de 5° keer moet een medisch attest) 
 Meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek → medisch attest verplicht 
 Ziek op vrijdag en de maandag erop→doktersbriefje moet (de dagen in het weekeinde tellen 

mee als afwezig) 
 Verwittig steeds de klastitularis of school voor 9u  
 Wettelijke bepalingen staan op de ommezijde van het gele afwezigheidskaartje 

Ter info: attesten kunnen voorzien worden door huisarts, geneesheer-specialist, psychiater, tandarts, 
orthodontist, administratieve diensten van een ziekenhuis; extra consultaties moeten zoveel 
mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden 
 
 

mailto:oudercomitevbs8730@gmail.com
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281
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Trooper  
Veel ouders kopen af en toe online, bestellen reizen online, …. Ook zo kan je, indien gewenst, de 

school van uw kind steunen.  

Bij elke online aankoop log je in via de trooper-pagina van het oudercomité (oudercomité vbs sint 

joris) en daarna kiest u uw favoriete webshop (bv: 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. Heel makkelijk en het kost u geen eurocent 

meer!! 

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, inktpatronen voor thuis gebruik, Zespri-

stickertjes 
Wij sparen en verzamelen ze allemaal het hele schooljaar door. Breng ze gerust mee! Ook zo helpt u 
ons vooruit.  

Mailverkeer 
Bij elke opstart worden heel wat mails verstuurd. Dit kan ook niet-schoolgerelateerde info bevatten 
zoals uitnodigingen voor sportclubs of sociale evenementen. Net 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.  

Nieuwbouw 
Wegens te sterke prijsstijgingen worden de plannen voor de oorspronkelijke nieuwbouw bijgestuurd. 

We gaan nog steeds resoluut voor nieuw buitenschrijnwerk klooster, herstellen van de daken, 

muurisolatie, een nieuwe gymzaal, een nieuwe eetzaal. De laatste 2 ruimtes vormen een polyvalente 

zaal dit we bij heel wat evenementen zullen kunnen inzetten. We houden jullie graag op de hoogte 

van verder vorderingen.  

 

Aarzel nooit bij eventuele vragen, twijfels of problemen tijdig contact op te nemen. 
 

Hartelijke groet en tot 1 september, het sidi-team 
 

   

https://trooper.be/Oudercomitevbssintjoris
https://trooper.be/trooperbot
https://www.youtube.com/watch?v=jGgVgioUMq0
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