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Juf Evy maakt de brug tussen ouders, school en de
omgeving. Jullie kunnen bij haar terecht met allerhande
vragen: documenten die moeilijk te begrijpen zijn, vragen
over school, thuis, vakantieopvang, hobby’s, wonen en
leven in Zelzate,…
Je kan haar ’s morgens vaak terugvinden aan de
schoolpoort. Op dinsdag van 8.40u tot 10u en op
woensdag van 10.30u tot 12u kan je bij haar terecht.
Kom dus zeker langs!

NIEUWS AAN DE OUDERS
Infobrieven worden per mail naar onze ouders verstuurd. Wie liever een
papieren versie ontvangt, neemt contact op met ons secretariaat en/of
noteert dit op de leerlingenfiche.
Elke klasleerkracht is bereikbaar via het mailadres van de klas. De werkdag
van ons schoolteam begint om 8u en eindigt om 17u. Gelieve hiermee
rekening te houden bij uw mailverkeer.
Klasnieuwtjes met leuke foto’s kan u terugvinden op onze facebook pagina en op onze website!

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met onderstaand centrum:
CLB GO! Deinze- Eeklo
Eikelstraat 42
9900 Eeklo
09-377 36 93
info@clbgo-eeklo.be
http://www.clbgoeeklo.be

De ouders en de leerlingen zijn verplicht mee te werken aan de algemene consulten, de
gerichte consulten en profylactische maatregelen. De deelname is door de overheid verplicht.
De ouders kunnen zich verzetten tegen het consult van onze schoolarts en dit laten
uitvoeren door een arts van een andere centrum. Zij delen dit mee aan de directie van ons
centrum.

SCHOOLWERKING
SCHOOLUREN

Er is toezicht door de leerkrachten vanaf 8.00u tot 8.40u EN van 15.25u tot 15.30u.
Van 8.00u tot 8.15u betaalt u 0.50 cent/kind.

BUITENSCHOOOLSE OPVANG
Villa WaPiWi
Burg. Jos. Chalmetlaan 50/A
9060 Zelzate
09/367.45.96 - info.kdv@zelzate
www.ocmwzelzate.be

Verantwoordelijke: Veerle Struyvelt
voormiddag: vanaf 7u tot 8.10u
namiddag: tot 18.30u

De kinderen en de ouders betreden onze school via de
schoolpoort. Laatkomers moeten zich aanmelden bij het
secretariaat.
Ouders zijn altijd welkom op onze school. Als ouder kan je steeds
terecht op ons secretariaat. Aanmelden gebeurt via het
onthaalvenster.
Tijdens de speeltijden laten we geen ouders toe op onze
speelplaats om het toezicht niet te hinderen.

Op het einde van de schooldag gaat onze schoolpoort pas om 15.15u voor iedereen open.

Blij dat je op tijd bent!
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MAALTIJDEN
Kleuters : €3,80 - vegetarisch: € 4
Lagere school: € 4,40 - vegetarisch: € 4,60
Soep : €0,90 per dag
Broodjes (L4, L5 en L6) : €2.80

DRANKJES
Wij zijn een ‘Waterschool’ !
Kinderen drinken enkel WATER.
De kinderen van de lagere school
brengen best zelf een herbruikbare
waterfles mee naar school.

MIDDAGTOEZICHT

FRUIT EN KOEK

Elk kind dat op school blijft eten,

Elke ochtend wordt er verplicht fruit
gegeten in de klas/speelplaats. Ouders
voorzien zelf fruit en/of schrijven hun
kind in voor het project 'Oog voor
lekkers'.

betaalt €0,50 per dag.
Kinderen die naar huis gaan eten,
komen pas om 13.15u. terug naar
school.

In de namiddag mag een koek gegeten
worden zonder chocolade.

ZWEMMEN

SPORTLES

K2 en K3
Lagere school

Lagere school

De kinderen zwemmen per 2 weken.
Een zwembeurt kost € 2
(L1 zwemt gratis)

De leerlingen dragen een zwart of
donkerblauw broekje + een school
t-shirt met het logo van onze school.

De meisjes dragen een badpak.
(geen bikini)

Nieuwe leerlingen krijgen een gratis tshirt.

De jongens dragen een zwembroek.
(geen loszittende broekspijpen)

Op het secretariaat kan je een t-shirt
kopen voor €7.

Afwezigheid
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig
De reglementering op de afwezigheden van de leerplichtige leerlinge houdt in dat:
Voor een periode van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen een doktersattest moet
bezorgd worden.
Voor een periode tot en met 3 dagen een briefje van de ouders volstaat, met een beperking
van maximum 4 per schooljaar.
Na 4 ingediende briefjes van de ouders is zelfs voor 1 dag afwezigheid een doktersbriefje
vereist.
Voor afwezigheden omwille van familiale omstandigheden kan de directie toelating geven
voor een verletdag. Dit dient wel eerst besproken te worden met de directie.

Gsm of dure technologische toestellen op school
In de klas en op het schooldomein mag uw kind geen gsm en anderen
technologische toestellen gebruiken. Op school zijn wij ten altijd telefonisch
bereikbaar. Een gsm heb je dus niet nodig op school!
Wie om uitzonderlijke omstandigheden toch een gsm of dergelijke
meebrengt, bespreekt dit vooraf met de leerkracht.

We maken alvast de volgende afspraken hieromtrent:
Het toestel wordt afgezet bij het betreden van het schooldomein en wordt 's avonds pas terug
opgestart buiten het schooldomein.
Het toestel zal tijdens de schooltijd in bewaring gehouden bij de leerkracht.
Bij verlies of beschadiging kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden.
Wie het toestel zonder toestemming op de school gebruikt, dient zijn/haar toestel af te geven
aan de leerkracht tot aan het einde van de schooltijd.
Wie een tweede keer betrapt wordt, overhandigt de GSM aan de directie. De ouders komen het
toestel zelf ophalen op het secretariaat of bij de directie.

BETALINGEN
Op het einde van elke maand wordt een factuur voor de maaltijden, het
toezichtgeld, het zwemmen en uitstappen bezorgd aan de ouders.
Graag de betaling tijdig overmaken op onze rekening!
Het is steeds mogelijk om betalingen via domiciliëring te laten gebeuren. Info op
het secretariaat.
In het schoolreglement onder de titel: 'algemene voorwaarden van schoolfacturen’, wordt de nodige
informatie omtrent wanbetalingen gegeven. Raadpleeg dit zeker!

KALENDER

Zie bijlage!

