
Vrijdag  1 september 2017

Beste ouders, 

Het  nieuwe  schooljaar  2017-2018 is gestart ! 
Graag wil ik iedereen van harte welkom heten op onze school. 

Samenwerking is van het allergrootste belang om te slagen in onze 
opdracht, namelijk : samen op weg gaan om van onze kinderen fijne 
mensen te maken die hun weg vinden in het leven ! Die weg is echter 
niet altijd zonder hindernissen. Wacht zeker niet te lang om contact op te
nemen met de klastitularis van uw kind bij moeilijkheden.  

Ook bij de directie kunt u terecht voor een gesprek . Vooraf een afspraak
maken is aan te raden zodat we de nodige tijd kunnen reserveren voor 
u. Dit kan via mail naar eeckberger@telenet.be of telefoneer naar 
03/770.66.85.
Of u kan op donderdagvoormiddag op school terecht.  De directie is dan 
aanwezig tussen 8.00 en 12.00. 

Iedereen wordt vandaag de dag overstelpt door info en papieren. Toch 
vragen we graag even van uw tijd om deze infobrief eens grondig door te
nemen. Heel wat van uw vragen worden hierdoor misschien al opgelost 
en u krijgt ook een zicht op de organisatie van onze school. 
Bezocht u reeds onze website www.eeckberger.be ?

In naam van het ganse schoolteam wil ik ieder
een fijn schooljaar

2017-2018 toewensen!
 

Margo Bosschaert,   directeur

1

http://www.eeckberger.be/
mailto:eeckberger@telenet.be


Het schoolbestuur
VZW Katholieke Scholen regio Noord-Waasland

Vital Coppensstraat 6
9170 St-Gillis-Waas

Voorzitter : Dhr. Dirk Mels
Secretaris : Mevr. Marie-Jeanne Smeets
Leden : 

E.H. Pastoor Marc Van Steen
Dhr. Edwig Leten
Dhr. Luc Voeten
Dhr. Jean-Marie Van Gavere

De ouderraad
Dit is een groep ouders die zich inzetten voor de school bij de organisatie van
allerlei feestelijkheden en activiteiten. Ouders krijgen hierdoor de kans elkaar
te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

Door de organisatie van allerlei activiteiten komen er extra financiële middelen
in het laatje om de gezondheid en de cultuur binnen de school te stimuleren. 

Elke  ouder  kan  lid  worden  van  de  ouderraad.   Heb  je  interesse  om mee  te
werken,  neem dan gerust  contact op met de voorzitter  van de ouderraad of
spreek een ouder aan die lid is.

De schoolraad
Vanaf 1 januari 2005 regelt het decreet de participatie van scholen. Participatie
is deelnemen, meedoen, meedenken, samenwerken.

De  schoolraad  is  een  verplichte  adviesraad  waarin  leerkrachten,  ouders,
vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en een afgevaardigde van het
schoolbestuur samen zitten.
De schoolraad heeft een mandaat van 4 jaar. Om de 4 jaar worden de leden voor
de  schoolraad  verkozen  onder  de  personeelsleden,  ouders  en  de  plaatselijke
gemeenschap. 
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Ook de directeur en de afgevaardigde van het schoolbestuur zetelen  met 
raadgevende stem in de schoolraad. Zij geven informatie aan de leden van de 
schoolraad.

Onze schoolraad is zodanig samengesteld dat onze beide vestigingen 
evenwaardig vertegenwoordigd zijn. Er zijn zowel  personeelsleden, ouders en 
leden van de lokale gemeenschap van VB de Eeckberger als van VB de Wegwijzer.

Nieuwe start, nieuwe gezichten
Jaarlijks zijn er wijzigingen, ook in het personeelsbeleid van onze school, wegens
pensioen of andere redenen. 
Graag stel ik u ons team voor dat het komende schooljaar zich weer ten volle zal 
inzetten voor uw kind(eren).

Schoolteam Vrije Basisschool ‘ De Wegwijzer’ : 

Directie :  Margo Bosschaert
Zorgcoördinator :  Ann Buytaert
ICTcoördinator :  Stijn Meesters
Secretariaat : Chantal Vergauwen (op woensdag en  donderdag)

Ingrid Detavernier (op maandag en dinsdag )

Kleuters : 
1ste kleuterklas : juf Pascale Vonck
2de kleuterklas : juf Hilde D’Hondt
3de kleuterklas : juf Joke Vlyminck

Beweging kleuters + ondersteuning peuters : juf Manuela Cant

Lagere school : 
1ste leerjaar : juf Sandra Van Raemdonck
2de leerjaar : juf Marie-Claire Van Hiel en juf Petra Moorthamers
3de leerjaar : juf Christel Jacobs en juf Vicky Boel

Beweging lagere school  : juf Els Maes 
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Schooluren 
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.15. Wie vroeger moet komen, maakt 
gebruik van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees.
De bel gaat ’s morgens om 8.30 en ’s middags om 13.30 opdat de lessen tijdig 
kunnen beginnen. Om 11.45 begint de middagpauze. De lessen eindigen om 15.45.

Op woensdag gaat de bel om 8.25 om tijdig te kunnen starten. De lessen eindigen
om 12.05.

Berichten : brieven en mails
Bij het begin van een nieuw schooljaar komen er heel wat 
brieven/mails op u af. Toch willen we u vragen om even tijd te 
nemen om deze berichten  door te nemen. Zo blijft u op de 
hoogte van het reilen en zeilen op onze school. De 
schoolkalender is steeds te raadplegen via onze website. Voor 

de grote vakantie hebt u reeds een algemeen overzicht ontvangen met  de 
facultatieve verlofdagen voor dit schooljaar. 

De meeste post wordt hoofdzakelijk digitaal doorgestuurd.  Indien u geen mails 
van de school ontvangt, gelieve dan bijlage 1 in deze brochure ingevuld terug  
mee te geven naar de school zodat we uw e-mailadres kunnen controleren en 
aanvullen. Deze bijlage was ook reeds terug te vinden in de brochure op het 
einde van vorig schooljaar. Als u dit reeds invulde, hoeft u dat nu niet meer
opnieuw te doen !

Schoolreglement

U ontvangt per gezin één exemplaar van het aangepaste 
schoolreglement. Tijdens de welkomdag tekende u voor ontvangst op 
een lijst bij de klasjuf. Indien dit niet gebeurde, gelieve dan snel de 
juf te contacteren. U ontvangt ook een kostenraming en het attest 
voor toediening medicatie op school.
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Het antipestbeleid
We hechten als school belang aan samen leren, samen spelen en samen leven. 
Daarom voeren we een actief antipestbeleid waarover u meer informatie vindt op
onze website www.eeckberger.be

Gezond eet-en drankbeleid
Snoepgoed brengen we niet mee, een koek of fruit is gezonder ! Voor de 
kleutertjes : liefst geen sinaasappels. 

Woensdag, fruitdag voor alle kinderen van onze school !
Gezien het grote succes tijdens de voorbije schooljaren, 
stappen we ook nu weer in het  ‘Tutti-Frutti-project’. Elke 
woensdag wordt het fruit geleverd door de fruitleverancier 
van onze school. Bestelling via de keuzelijst van september en 

betaling via de schoolfactuur. Dit jaar kan de school ook subsidies voor 
schoolfruit aanvragen bij de overheid. Concreet zou dit betekenen dat het 
jaarabonnement € 4 goedkoper wordt voor de ouders. 

Instappen in het ‘Tutti-Frutti-project’ is vrijblijvend, maar voor degenen die niet
instappen , vragen we toch om ook een stuk fruit van thuis mee te nemen op 
woensdag zodat toch iedereen meewerkt aan een gezond eetbeleid op school !

Middagopvang
Voor alle kinderen die ’s middags blijven eten

 wordt  een bijdrage (remgeld) van 0.50€/per dag 
aangerekend. Ouders krijgen hiervoor een fiscaal 
attest. Aanwezigheden worden door de klasleerkracht  
nauwkeurig bijgehouden  en worden later aangerekend 
via de schoolfactuur.

 voorzien we enkel gezonde dranken zoals plat water en bruiswater, witte 
melk en chocomelk, fruitsap, verse soep in de winter.  Om de afvalberg in 
toom te houden, worden er zo veel mogelijk drankjes in glazen flesjes 
aangeboden in plaats van brikjes.  

PRIJS DRANKEN TIJDENS MIDDAGETEN 
Een drankje kost  0.50€. Ook het drankverbruik per kind wordt door de 
klasleerkracht genoteerd. Dit wordt later op de schoolrekening 
aangerekend.
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Speeltijden 
De kinderen mogen  een drankje van thuis meebrengen om te nuttigen tijdens de 
speeltijden. Ook hier willen we vragen om mee te werken aan ons gezond 

drankbeleid en dus enkel gezonde drankjes mee te geven met
uw kind, liefst water. Drankjes in een hersluitbaar flesje of 
in een drinkbeker helpen mee aan minder afval en  aan een 
beter milieu ! We willen ook gezonde eetgewoonten bij de 
kinderen stimuleren vandaar dat snoepgoed niet toegelaten 
is.  Een koek of stuk fruit is een gezonder tussendoortje. 

Vergeet niet de naam van uw kind op de koekendoos en/of drankfles te noteren 
zodat verloren voorwerpen snel terug bij de juiste eigenaar terecht komen.
Dank voor uw medewerking.

Wij denken aan onze gezondheid en aan het milieu daarom zijn
drankjes in BLIK OF BRIK niet toegelaten ! 

Met zijn allen gaan wij gaan voor WATER in hersluitbare flesjes !

Joepie, … er is er één jarig!
Wat is er leuker dan een verjaardag te vieren. Om het voor iedereen even leuk 
te maken, leven er op onze school reeds geruime tijd enkele afspraken die we 
hierbij nog even op een rijtje willen zetten :

 Geen individuele cadeautjes of feestjes voor de 
leerlingen.

 Een klassikale traktatie is toegestaan in de vorm van
cake/fruit en drank (graag individuele verpakking).

 In sommige kleuterklassen wordt een gezamenlijke 
kookactiviteit georganiseerd. ( zie infobrieven )

We danken jullie voor de medewerking.
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Schoolrekening
Regelmatig brengt uw kind een keuzeformulier mee voor o.a. drank bij 
middageten, tijdschriften, … Graag zo vlug mogelijk terug bezorgen aan de 
leerkracht, ook als u niets nodig heeft. De rekening wordt tweemaandelijks 
meegegeven en liefst per overschrijving voldaan. We proberen zoveel mogelijk 
betalingen via de factuur te regelen (o.a. ook sportdag, schoolreis) zodat uw kind
niet te vaak met contant geld op stap moet. De mogelijkheid om per domiciliëring
te werken, blijft. Tijdens de infoavond in september ontvangt u de nodige info.

Schoolzwemmen   
(enkel voor de kinderen van de lagere school)

Een zwemtas met 2 handdoeken, badkledij en badmuts dienen 
meegebracht te worden naar het zwembad. Indien uw kind niet kan
deelnemen aan het schoolzwemmen, vragen we om de klastitularis 
schriftelijk op de hoogte te brengen.

Verdeling van de lesuren
Bewegingsopvoeding en zwemmen behoren tot het lessenpakket van de klas 
waaraan elk kind verplicht dient deel te nemen. De kinderen krijgen elke week 2 
lesuren bewegingsopvoeding en om de 14 dagen gaan ze zwemmen. 

Praktisch
Het schoolzwemmen start op dinsdag 12 september 2017 in Beveren. Het 
schoolzwemmen is 2-wekelijks (week A), op dinsdagvoormiddag. Een zwemtas met
2 handdoeken, badkledij en badmuts dienen meegebracht te worden naar het 
zwembad. De badmuts moet aangekocht worden in het zwembad maar wordt niet 
gefactureerd (1.6€). Indien uw kind een badmuts nodig heeft, gelieve het geld 
dan mee te geven naar de klas. De bus vertrekt op dinsdag om 10.30 aan de 
school en is terug om 12.10.
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Hieronder een overzicht van de zwemweken :

A-WEEK INFO
11/09-15/09 Testmoment
25/09-29/09  
09/10-13/10  
23/10-27/10 11/11: wapenstilstand
13/11-17/11  
27/11-1/12  

11/12-15/12 Vrij spelen recrea*
08/01-12/01  
22/01-26/01  
05/02-09/02 Diploma + testmoment**
26/02-2/03  

12/03-16/03  
26/03-30/03  
23/04-27/04 01/05: Dag van de arbeid
07/05-11/05 10/05-11/05: O.H. Hemelvaart + brugdag
21/05-25/05 21/05: Pinkstermaandag
04/06-08/06  
18/06-22/06 20/06: zwemfeest -Vrij spelen recrea*

Wat doet u als ouder als uw kind niet kan deelnemen aan deze lessen ?
Indien uw kind niet kan deelnemen aan het schoolzwemmen, vragen we om de 
klastitularis schriftelijk op de hoogte te stellen met een attest van de dokter 
(indien uw kind meerdere weken niet deelneemt) of een attest door uzelf 
geschreven en ondertekend indien je kind slechts éénmaal afwezig zal zijn. 

Wat met de kosten ?
Het zwemmen wordt aangerekend op de schoolfactuur van de ouders. De school 
zal  de kosten van het schoolzwemmen en het busvervoer naar het zwembad 
gedeeltelijk dragen. Extra lesgevers van het zwembad zelf zullen bekostigd 
worden door de school. Meer details : zie kostenraming.
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Naschoolse opvang
Voor-en naschoolse opvang gebeurt via “Stekelbees”. Voor meer info kunt u 
zich richten tot de verantwoordelijke van Stekelbees of surf naar de 
website lkstgilliswaas@kvlv.be 03/233.62.24.

 Om 8.15 nemen leerkrachten de bewaking op zich.
 15.45 – 16.00 : opvang door een leerkracht

Afspraken
Voor een vlotte gang van zaken, maken we enkele afspraken. Deze zijn waarschijnlijk al bekend 
bij velen onder u, maar ik wil ze toch nog eens graag op een rijtje zetten. 

1. Breng uw kind, ook uw kleutertje, tijdig naar school.
2. Voor de ouders van nieuwe kleutertjes : een tip ! Zorg 

voor een kort afscheid, dat is makkelijker voor u en uw 
kind. De juf vangt de kleintjes op in de klas ! 

3. Bij ziekte : volg de richtlijnen van het Ministerie. Breng 
de nodige documenten tijdig binnen. 

4. Denken we nog eens aan verkeersveilig gedrag ? 
 Hou de opritten van de school vrij.
 Parkeer nooit op de ruimte voorzien voor de bus.
 Parkeer niet op het voetpad of de berm. (zebrapad)
 Wacht uw kind niet op aan de overkant van de straat maar kom het 

afhalen op de speelplaats of aan het hek.
 Denk aan zone 50-30 !!!

De leerkrachten bezorgen aan elk kind een infobrief met de specifieke klasafspraken 
(o.a. huiswerk, lessen leren, …). Zeker lezen !
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Bijlage 1 

Beste ouders
Gelieve dit strookje ingevuld terug mee te geven met uw kind indien u 
nog nooit mails ontvangen hebt van de school. Zo kunnen we ons 
bestand nakijken en aanpassen zodat u vanaf volgend schooljaar ook 
de post van de school kan ontvangen. 
-----------------------------------------------------------------------------------

POST VAN DE SCHOOL
Ik ………………………………………………………………….
ouder van 
……………………………………………… uit klas …………….
……………………………………………… uit klas …………….
……………………………………………… uit klas …………….
heb gedurende vorig schooljaar GEEN mails van de school ontvangen.
Gelieve de mails te versturen naar dit mailadres(sen) : 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Datum Handtekening ouders 
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Bijlage 2 : Nieuwe identificatiegegevens

Indien er wijzigingen zijn in de gegevens van uw kind, gelieve deze 
hieronder te noteren en mee te geven met uw kind. Zo kunnen we ons 
bestand actueel houden. Enkel invullen wat van toepassing is. Dank 
voor uw medewerking.

Naam van mijn kind  :…………………………………..
zit in klas……………….

 Nieuw adres : 

 Nieuw telefoonnummer/gsmnr : 

 Nieuw e-mailadres : 

 Nieuwe gezinsstructuur : 

 Andere wijzigingen :
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