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E D I T O R I A A L
Hele drukke dagen en weken voor de kinderen en de
juffen. Bekijk vooral de agenda, want we plannen al het
volgend schooljaar. Volgende week staat het
oudercontact op het programma. We nemen afscheid
van de zesdes op donderdag. Vrijdag is het nog een
halve dag school en dan kunnen we met zijn allen aan
een welverdiende vakantie beginnen.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

AGENDA
 Dinsdag, 24 juni : oudercontact

en praatcafé
 Donderdag, 26 juni :

proclamatie om 19 u
 Donderdag, 28 augustus :

ijsbrekersmoment
 Dinsdag, 9 september : 18 u

infoavond
 Maandag, 15 september : 20 u :

oudervereniging
 Dinsdag, 30 september :

schoolraad

Nog even ter herinnering:
Voor dit schooljaar:
-in de week van 23 juni is er geen warme maaltijd meer
voorzien. Gelieve een boterhammenpakket te voorzien
voor je kind. Er wordt voor die week geen middagtoezicht
en reftergebruik aangerekend. Voor de kinderen wordt

 Vrijdag, 3 oktober :
schoolfotograaf
 Maandag, 10 november : geen
school
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Dinsdag, 26 mei : geen school
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

wel water voorzien om bij hun lunchpakket te gebruiken.

MENU

-dinsdag 24 juni is er oudercontact. Aanvraag hiervoor

 Zie website

doe je met het invulstrookje. Veerle en haar team zorgt

DEADLINES

tussendoor voor een drankje want er is ook een praatcafé voorzien.

 Elektronische inzendingen stuur je
voor
donderdag
14.00u
naar
-vrijdag 27 juni eindigt de school om 11.30u. Tot 12.30u is er op
vang
op onze
school.
flashboem@leefschool.be

Wie gebruik wenst te maken van de gemeentelijke opvang (zoals bij de

woensdagregeling) geeft dit uiterlijk tegen woensdag 25 juni door
aan Martine.
zorgen
Inzendingen
op papier Wij
dienen
voor
er dan voor dat je kind naar die opvangplaats gebracht wordt. woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

-maandag 30 juni is er geen school voor kinderen en leerkrachten.
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Voor het volgende schooljaar:
-donderdag 28 augustus om 19u is ons ijsbrekersmoment. De nieuwe kinderen en hun
ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Uiteraard is iedereen hierop welkom.
-dinsdag 9 september vanaf 18u is er onze infoavond per groep. Planning volgt.
-maandag 15 september om 20u is onze eerste oudervereniging van het nieuwe
schooljaar
-dinsdag 30 september is er schoolraad voor de verkozen leden
-vrijdag 3 oktober komt de schoolfotograaf
-geen school op maandag 10 november 2014 en dinsdag 26 mei 2015 (facultatieve
dagen).
-vrijdag 5 december komt sint naar onze school
-communie en lentefeest gaan door op zondag 26 april 2015.
-GWP leefgroep 4 loopt van maandag 20 april t.e.m. woensdag 23 april 2015 in De Lork
~ Kemmel
-zaterdag 6 juni 2015 leefschoolfeest

Leerlingenraad:
Langs deze weg wil ik nogmaals alle kinderen van de leerlingenraad bedanken voor
hun inzet het voorbije schooljaar.
Zo hebben jullie er ook voor gezorgd dat de speelgoedkoffer terug gebruikt kan
worden, dat de toiletten er netter bij liggen dankzij de toiletcontroleurs, dat de witte
lijnen op de speelplaats zijn getrokken en dat het duidelijk is tot waar het
wieltjespad komt, dat de foto’s van de leden van de leerlingenraad zichtbaar zijn op
school, dat jullie brievenbus met ideeën werkt vanuit je klasgroep, dat de tafels in de
refter netter achtergelaten worden voor de boterhameters, … We hebben de
leerlingenraad afgesloten met een drankje.
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2014-2015:
De viering communie en lentefeest gaat door op zondag 26 april. Meer info volgt in
oktober tijdens de eerste vergadering.
Mvg,
Martine

Leefgroep 1 | De pareltjes
Dag lieve ouders!!
Een tijdje niets ingezonden via flashboem maar ik ben jullie niet vergeten hoor.
De pareltjes hebben intussen drukke weken achter de rug. Eerst vierden we feest voor
alle mama’tjes, daarna kwamen de papa’s aan de beurt en nu hebben we heel wat
jarigen in onze klas!
Een dikke proficiat aan Anna, Sienna en Rob.
Het waren leuke feestjes!
Rob had lekkere chocoladecakes mee en samen met de mama van Anna bakten we
pannenkoeken. Sienna haar mama zorgde dan weer voor de dorstige onder ons met
lekkere gezonde smoothies!!
Ik wil ook nog eens via deze weg de papa van Nora bedanken voor de super mooie
boekentasrekken. Ze zijn geweldig!!
Vergeten jullie niet het briefje van het oudercontact zo spoedig mogelijk terug te
bezorgen zodat ik met jullie wensen kan rekening houden.
Dikke kus
Lobke
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Leefgroep 1 | De schelpjes
Lieve mensjes,
Fietsen, fietsen, fietsen, zo leuk! Wat kunnen wij dat al allemaal goed. Met zoveel
kinderen samen op de fiets en bijna geen ongelukken. We kunnen een parkoer volgen,
stoppen voor een rood licht, onze fiets delen met andere kinderen en al een beetje een
ketting opleggen.
Woensdag was een topdag op de boerderij van Anth. We maakten kennis met honderden
stieren, groot en sterk, grote landbouwmachines, Angel met haar 8 puppies, een lekker
weertje en heel veel ruimte, zo leuk! Dank je Anthony en Anneleen en alle meehelpende
ouders.
We bereiden ons voor op een mooi afscheid samen en zoeken gezellige momenten uit.
We willen graag een ketting voor elkaar maken als aandenken en nog heel veel lekkere
dingetjes maken om te aperitieven :-).
op naar nog veel plezier,
zoenen,
de schelpjes

Leefgroep 3 | De stokstaartjes
Goed nieuws:
fototoestelletje mama van Noor is terecht (thuis teruggevonden). Dank aan allen voor
zoektocht." Noor had het dus in een tasje in de speelkamer, kort na GWP met nichtje van
"uitstap" gespeeld. Is afgelopen week uitgekomen :-))
Tx
Karolien
Dag iedereen,
We hebben onze miniprojecten aan elkaar voorgesteld. Dat was leuk en spannend.
Nu moeten we alles opruimen en afronden want volgende week gaan wij een hele week
sporten !
Morgen vieren we de verjaardag van Helena .
Groetjes, Gabriel en Mattias
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Leefgroep 3 | De gekko’s
Maandag hebben we gewerkt met klei. We deden een wedstrijdje met klei, maakten een
kunstwerk met pastelkrijtjes, en maakten als laatste kleipoppetjes. Ze zien er heel leuk
uit! Dinsdag gingen we op bezoek naar de politie. Ze vertelden ons iets over het uniform
en we mochten ook handboeien passen. Onze vingerafdrukken en foto’s werden
genomen en we zagen ook een drugshond drugs zoeken. We leerden veel bij.
Donderdag en vrijdag zijn het verjaardagsfeestjes en poetsen we de klas.
Groetjes, Yorun

OUDERCONTACT : dinsdag, 24 juni 2014
Op dinsdag, 24 juni gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen om een
afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak dichtst
aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
STROOKJE OUDERCONTACT

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 19 december met :

Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken :

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond
…u

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 –
20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te
omcirkelen. Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.
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PRAATCAFE/PRAATCAFE/PRAATCAFE

Beste ouders,
Graag nodigen we jullie volgende dinsdag 24 juni uit op
het laatste Praatcafé van dit schooljaar !
We gaan direct na school van start en zijn blijvend open
tijdens het oudercontact.
Kom dus allemaal gezellig een glaasje meedrinken op het
einde van het schooljaar !!!
Vive les vacances !!!

Groetjes en hopelijk tot dan!!
Veerle, Els en Sandra
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VERSLAG OUDERVERENIGING /

05/06/2014

Evaluatie receptie communie/lentefeest:
Goed georganiseerd, grote opkomst, de helpende handen hebben hard gewerkt. Vanaf
volgend schooljaar zal het gezamenlijke moment tijdens een schoolmoment opgenomen
worden. Zowel mensen met communicanten en lentefeesters blijven welkom voor de
receptie (betalend). Het eten/drank was rijkelijk.
Evaluatie leefschoolfeest:
Opbrengst: € 3694,75. Opstellen bar : slechts 2 ouders. Er mag veel meer volk zijn voor
het opstellen. Volgend jaar extra ouders extra nodig.
Bij het taartenbuffet aanduiden beginuur : om 14 uur (bordje plaatsen) . Taarten worden
in de klas van juf Carmen gezet om koel te houden.
Kaboutercafé en kledingverkoop waren ook een groot succes.
Optredens van de kinderen was goed. We zoeken terug een “versierteam”.
Het was heel lekker eten.
Ouderparticipatie:
Het is belangrijk dat ouders zich aangesproken voelen. Als een leefschool is het
noodzakelijk dat ouders/team samen school maken. Dinsdag 9 september is een eerste
leefgroepvergadering => de infoavond.
Enkele ouders samen met enkele juffen zorgen tegen de infoavond voor een lijst met
activiteiten waarop we graag vanuit het team ondersteuning van ouders krijgen. Vb. Twee
klusdagen, leefschoolfeest, leesouders, ... op de infoavond zal die lijst aan de ouders
voorgesteld worden.
Wandeling en brunch op zondagochtend:
Leuk idee. Datum: zondag 21 september ’14. Om 9u een wandeling en rond 11 uur pic
nic op school. Organisatie o.l.v. Tom, Guy, Anima, Leen. Pic nic zelf mee te brengen.
Eerste schooldag: maandag 1 september:
Opvang ouders en nieuwe ouders d.m.v. een koffiecafé. Organisatie: Veerle, Thomas en
Anima.
Aankoop verlichting/microfoons:
Huren kost telkens € 50 + telkens mensen zoeken om de installatie te halen en terug te
brengen. Aankoop zou interessanter zijn. Ook microfoons voor forum zouden wenselijk
zijn. Aankoop goedgekeurd.
Aanpassing vanaf 1 september ’14.
Betreft opvang: Uren blijven hetzelfde. Er zal gewerkt worden met scansysteem. De
facturatie zal via de gemeente verlopen. Er wordt nog alle info vanuit de gemeente vooraf
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doorgegeven. Omdat de opbrengst rechtstreeks naar de gemeente gaat zullen er geen
boterhammetjes met choco zijn.
Door de afkeuring van het lokaal waarde friteuses staan zijn er ook geen frietjes meer op
donderdag.
Data:
Ijsbrekersavond: donderdag 28 augustus ’14
Leefgroepvergadering = infoavond: dinsdag 9 september ‘14
Schoolfotograaf: vrijdag 3 oktober ‘14
Sint op school: vrijdag 5 december ‘14
Leefschoolfeest: zaterdag 6 juni ’15

Volgende oudervereniging: maandag 15 september 2014 om 20 uur.

WEBSITE EN FACEBOOK /LEEFSCHOOL
Beste ouders,
vergeet de website niet te verkennen! Altijd boeiend om verse foto’s te bekijken.
O.a. van het lentefeest en van GWP leefgroep 5.
Binnenkort ook van het schoolfeest.
Voor alle facebook-gebruikers: we hebben ook een facebook-pagina van de
leefschool.
Vergeet ook deze niet te bekijken en herbekijken!
tot volgend schooljaar!
jullie fotoreporter,
Izabel
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BUITENSCHOOLSE OPVANG /GEMEENTE

dienst Kind en Jeugd

Aan:

ons kenmerk:

bijlage(n):

telefoon:
09 363 84 25

e-mail:
edith.renne@oosterzele.be

datum:

Alle ouders/opvoeders van kinderen die school lopen in Oosterzele

Betreft: Nieuw reglement en tarieven buitenschoolse opvang op schooldagen
Beste ouder/opvoeder
Vanaf 1 september 2014 zijn er wijzigingen in de kinderopvang voor en na de schooluren. Dit brengt
voor ouders veranderingen met zich mee.
De Gemeente organiseert de opvang die doorgaat in alle Oosterzeelse scholen. De gemeenteraad van
4 juni 2014 keurde een nieuw reglement buitenschoolse kinderopvang goed dat de opvang op
schooldagen regelt. De engagementen van de Gemeente en afspraken met de scholen worden in dit
reglement bepaald. Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen die voor u als
ouder/opvoeder van belang kunnen zijn. U kan ook altijd het volledige reglement opvragen bij de
dienst Kind en Jeugd.

Registratie van aanwezigheden
De aanwezigheid van elk kind wordt voortaan met een scanner geregistreerd. De uren van
aanwezigheid worden zo automatisch opgeslagen en berekend. Daarom is het nodig dat de volwassen
begeleider van het kind ’s morgens het kind komt aanmelden bij de begeleid(st)er en ’s avonds komt
afmelden. Gebeurt dit niet, dan is het niet duidelijk hoe lang het kind in de opvang verbleef en wordt
het maximale verblijf aangerekend. Voor de ochtend betekent dit een aanwezigheid vanaf 7 uur, voor
de avond tot 18 uur.
Indien uw kind na de schooluren niet meteen naar de opvang gaat (bijvoorbeeld naar de studie die de
school zelf organiseert), dan begint de opvang pas te lopen vanaf het moment dat het kind er toekomt.

Persoonlijke gegevens en privacy
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Net zoals de scholen, heeft de kinderopvang ook enkele noodzakelijke gegevens nodig van uw kind. We
denken aan contactgegevens, adres en dringende medische gegevens voor de veiligheid van uw kind.
Wij gaan ervan uit dat u uw toestemming geeft aan de scholen om deze noodzakelijke gegevens door te
geven aan de kinderopvang. Als de kinderopvang niet over die gegevens beschikt, kan uw kind niet in
de opvang verblijven.

Facturatie, tarieven en fiscale aftrekbaarheid
Tot en met dit schooljaar krijgt u voor de kinderopvang een factuur van de school. Vanaf volgend
schooljaar zal de factuur berekend en verstuurd worden vanuit de Gemeente1.
De tarieven voor de opvang zijn vanaf volgend schooljaar:

-

0,90 euro per begonnen half uur voor het eerste kind
0,60 euro per begonnen half uur voor het tweede kind
0,40 euro per begonnen half uur voor het derde kind (en meer)

Voor elk eerste kind van een gezin gaat 0,10 euro naar de school voor elk half uur dat dit kind in de
opvang verblijft. Hiermee kan de school de gedane kosten dekken zoals verwarming, administratie van
de kindgegevens en materiaal in de opvang.
De overige gelden gaan naar de Gemeente om de kosten in de kinderopvang deels te dekken.
In de komende jaren zal de Gemeente jaarlijks ca. 175 000 euro in buitenschoolse kinderopvang blijven
investeren.
De Gemeente wil zich blijvend inzetten om kinderopvang in Oosterzele te garanderen.
Het retributiereglement waarin de tarieven in de opvang worden vastgelegd, kan u opvragen bij de
dienst Financiën van de Gemeente.
De opvang is fiscaal aftrekbaar. Het gezinshoofd zal automatisch een fiscaal attest opgestuurd krijgen.

Verzekering
Uw kind is verzekerd via de schoolpolis terwijl het in de opvang verblijft. De opvang duurt tot 18 uur.
Wordt uw kind niet op tijd afgehaald, dan is het na 18 uur niet meer verzekerd.

Tijdig afhalen van de kinderen
Uit respect voor het werk van de begeleid(st)ers vragen wij u uw kind tijdig af te halen in de opvang.
Indien het toch gebeurt dat uw kind na 18 uur opgehaald wordt, dan wordt automatisch een nieuw
begonnen half uur aangerekend. Na herhaaldelijk te laat afhalen van uw kind, kan de Gemeente u de
reële loonkost van de begeleid(st)er voor de langer gewerkte periode aanrekenen.

Uitzonderlijk kan de school de opvang factureren indien een begeleid(st)er bij afwezigheid
vervangen wordt door een persoon die aangesteld is door de school. Zie daarvoor het
reglement, artikel 2 §8.
1
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Het gemeentebestuur wil zich op deze manier blijvend engageren en zal verder investeren in een
degelijk en efficiënt opvangbeleid.

Met vriendelijke groet

Namens het college van burgemeester en schepenen:
In opdracht:

De gemeentesecretaris
Borchert Beliën
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De burgemeester
Johan Van Durme

