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AGENDA

E D I T O R I A A L
HET DEN,
schrijft de juf
op het bord.
Het is een test,
dat weten we best.
We hebben je door,
juf!
roepen wij in koor.
Want dankzij jou

werden wij geniaal.
In rekenen én in taal.
En dus moet het zijn:
THE END!
En dat doet
heus wel een beetje
pijn ....

Bart Moeyaert

Prettige
vakantie
!! !

 Donderdag, 28 augustus :

ijsbrekersmoment
 Dinsdag, 9 september : 18 u

infoavond
 Maandag, 15 september : 20 u :

oudervereniging
 Dinsdag, 30 september :

schoolraad
 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

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

Belangrijke melding:

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

De picknick en de wandeling van zondag 21 september kunnen niet doorgaan. Er wordt
tijdens de eerste vergadering van de oudervereniging van 15 september bekeken of we
dit op een ander moment het komende schooljaar nog op de planning zetten.
Dank voor je begrip.
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
We kunnen dit schooljaar alvast met een goed gevoel afsluiten.
Tot en met vrijdag 4 juli zijn we in de voormiddag nog bereikbaar. Daarna nemen we ook
lekker vakantie en op maandag 18 augustus zijn we met volgeladen batterijen terug.
Fijne vakantie iedereen !
Op donderdag 28 augustus is onze ijsbrekersavond om 19 uur. Iedereen is uiteraard
welkom.
Aan de zesdeklassers… eerst genieten en dan vanaf 1 september veel succes in jullie
nieuwe school.
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

Katrien
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Leefgroep 2 | de kikkertjes en schildpadjes
Lieve ouders en kindjes,
Het schooljaar zit erop. We hebben de voorbije weken super toffe dagen gehad. De
kleuters leerden fietsen op een echt fiets- parcour. We hebben tijdens een wandeling in
Oosterzele veel verschillende verkeersborden ontdekt en leren oversteken.
We hebben samen met 'Meneer Klokkemans' en zijn heksjes gelukkig de toverspreuk
gevonden om de klokken weer te laten draaien zodat alle kinderen van de derde
kleuterklas over mogen naar het eerste leerjaar. We genoten van lekkere pizza en durven
allemaal blijven slapen op school zonder onze mama's en papa's. Het is altijd met een
dubbel gevoel dat we onze kindjes 'afgeven' aan niveau 1: zij zijn er klaar voor, jammer
dat ze onze groep al verlaten.
We sloten het schooljaar af in stijl met een tuinfeest voor al onze kleuters en we vierden
Billie haar vijfde verjaardag: dikke proficiat meid!!!!
Dankwoordje voor alle ouders: voor al het vertrouwen, voor al de begeleiders tijdens
uitstappen, voor al dat lekkers tijdens verjaardagsfeestjes, voor Klokkemans en zijn
heksjes, voor al de mensen die mee werkten achter de schermen en in de klas, aan onze
klasouders Thomas en Peter die dat super gedaan hebben. Merci, Merci, Merci!!!
Wij gaan nu genieten van de vakantie en staan er in september weer om jullie kindjes te
begeleiden.
Prettige vakantie voor iedereen, Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | De stokstaartjes en gekko’s
We laten nu eens onze spieren werken en we vinden het supertof. We hebben genoten
van een leerrijk en tof schooljaar. Nu genieten van een welverdiende vakantie.

Leefgroep 5 | De wolkenvangers en feniksen
beste ouders en leefscholertjes
lieve wolkenvangers en feniksen,
dit is het laatste bericht van dit schooljaar!
Een woordje van jullie juffen staat hier wel op zijn plaats. Wij willen jullie allemaal
bedanken voor de fijne tijd.
Leerrijke, drukke, intieme, gevoelige, fantastische, strenge, komische, boeiende, ...
momenten wisselden elkaar dit jaar voortdurend af.
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Maar 1 ding staat vast: het was onvergetelijk. Ieder van jullie was op zijn eigenste manier
zo uniek en samen vormden we een mooi geheel.
Zesdeklassers, veel succes in het middelbaar!
Dank voor jullie onvoorwaardelijke gedrevenheid. En aan al jullie ouders: fijn dat jullie
meewerken op zo vele momenten. Zonder jullie hulp en bijstand zou de leefschool nooit
zijn wat ze was.
Merci en het ga jullie allemaal goed volgend jaar!
knuffel van ons!
juf Sofie, Els en Izabel

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.
De link naar de film van het lentefeest 2013 nog in de flashboem-mail van
vandaag?
http://vimeo.com/96030355
Groetjes
Jan

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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BIBLIOTHEEK/KINDER-EN JEUGDJURY

Lees je graag en wil je jouw
mening over boeken delen met
anderen?
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We komen een zestal keren
samen voor een toffe babbel over
de gelezen boeken.
Je kan deelnemen vanaf 5 t/m 16
jaar.
Meer info? Neem een kijkje op
www.kjv.be.
We starten met nieuwe groepen
in het schooljaar 2014-2015.
Inschrijven kan bij Anneleen via
anneleen.verfaillie@oosterzele.be
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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

TAICHI
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De burgemeester
Johan Van Durme

