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Nieuwsbrief tweede trimester schooljaar 2016-2017 
 

 

 

Dag mama’s en papa’s 
 
 

Voor jullie allemaal, een heel fijn 2017 toegewenst! 
In deze nieuwsbrief kunt u een update vinden van wat er nog allemaal te gebeuren 

staat de komende periode. 
Er zijn ook enkele activiteiten bij waarbij we jullie hulp nodig hebben. Willen jullie 
deze data zeker neerpennen in jullie agenda? 

 
Alvast bedankt, 

Het schoolteam 

 

 
 
Voor beide vestigingen 

 
 
1. OPEN-HUIS 

 

Op vrijdagavond 21 april gaat het open-huis door in de afdeling in Dudzele en op 
zaterdagochtend 22 april in de afdeling in Lissewege. U kunt deze datum zeker 
doorgeven aan mensen die interesse hebben om de school te bezoeken. 

 
 
2. Wissel uurtjes Kristel 

 

Doordat er enkele nieuwe kinderen bijgekomen zijn na de kerstvakantie in onze 

school in Dudzele, hebben we zitten puzzelen met de uurroosters, met de bedoeling 
om de kinderen zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen. 
Kristel gaat vanaf deze week op maandag naar Lissewege en dinsdagochtend naar 

Dudzele naar klas van Marjan. Ook op woensdagochtend ondersteunt ze in de klas 
van Marjan. 

Aan de ouder(s) van onze leerlingen 
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3. Pop-up@school 
 

Wij organiseren op zaterdag 18 maart een pop-up store@school in de afdeling in 
Dudzele. Hiervoor zoeken we ontwerpers, die items maken die niet in eender welke 

winkel te koop zijn. Deze mensen kunnen bij ons op school aan een tafel (kraampje) 
hun spullen verkopen. 

Dit pop-up-winkelcentrum zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart van 
15u tot 19u. Wie wil kan een brief krijgen van de school om mensen uit te nodigen 
om een kraampje te openen.  

Het oudercomité zorgt voor de catering. Maar… net zoals vorig jaar hebben we  nog 
meer helpende handen nodig! We geven hiervoor nog een brief mee.   

De kinderen zorgen op geregelde tijdstippen voor aperitiefconcertjes. Vanuit de 
school in Dudzele worden er twee shops ingericht door de klas van Michelle en de 
klas van Wim. 
Voor de pop-up@school die doorgaat op 18 maart 2017 hebben we heel veel 
helpende handen nodig. De hele week ervoor. We hebben het atelier CWRM 
uitgenodigd om een pop-up atelier hier bij ons op school te plaatsen.  

Herdenken, helpen, reflecteren en verbinden: dat zijn de vier hoofddoelstellingen 
van ComingWorldRememberMe. Door duizenden (inter)nationale CWRM-workshops 

te organiseren, brengen vzw Kunst en vzw Combat mensen samen om met open 
geest te reflecteren over de kernthema’s van het project. Het is de bedoeling om 
tegen 2018 een grote land-art installatie te maken in de buurt van Ieper als 

herinnering voor de slachtoffers van de grote oorlog. 

Maar het project ondersteunt ook projecten op vandaag waar kinderen moeten 

opgroeien in oorlogssituaties.  

We willen graag een kleine week het atelier openstellen en hebben jullie hulp nodig. 

Dit vanaf dinsdagnamiddag 14 maart.  

De pop-up gaat door in Dudzele, maar uiteraard zijn ook alle ouders uit Lissewege 
meer dan welkom! (Juf Sabine opent met haar kleuters ook een winkeltje.) 
 

Nog ter info voor de ouders in Dudzele. Het atelier wordt opgebouwd in de refter. 
Daardoor zijn er op dinsdag 14, donderdag 16 en vrijdag 17 maart geen warme 

maaltijden op school. Enkel soep en lunchdoos meebrengen is mogelijk. 
 
4. Onderwijscheques 

 
Het OCMW Brugge reikt ook dit schooljaar 2 onderwijscheques uit. Het doel is dat 

gezinnen met beperkte financiële middelen , minder financiële drempels ervaren bij 
de aankoop van materiaal of de deelname aan schoolse activiteiten. 
 

De onderwijscheques worden uitgereikt aan de ouder(s)/voogd bij wie het 
schoolgaande kind gedomicilieerd is (in Brugge).Tenzij het kind/de jongere 
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meerderjarig is en niet meer bij de ouder(s) voogd woont, dan worden de cheques 

toegekend aan het meerderjarig kind zelf. 
 

De onderwijscheques kunnen aangevraagd worden in de Opvoedingswinkel  
(iedere werkdag van 8u30 tot 12u) in het Huis van de Bruggeling. 
Ouders brengen best meteen een inschrijvingsattest van de instelling (te verkrijgen 

op het secretariaat van de school en een recent attest van verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds mee. De cheques kunnen enkel cash betaald 

worden. 
Indien u nog met vragen zou zitten of u geraakt om één af andere reden niet op die 
locatie, dan kunt u steeds hiervoor op het secretariaat of het bureau van Hilde 

terecht. 
 

 
5. Verkeer 

 
Veiligheid in en rond de schoolomgeving vinden we héél belangrijk. 
We willen u nogmaals vragen om bij het brengen en afhalen van uw kind steeds de 

verkeersregels te respecteren. Door het niet correct hanteren van deze 
verkeersafspraken kunt u het leven van andere kinderen in gevaar brengen! 

 
 
6. Kriebelcontrole 

 
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luisjes of neten. Op die 

manier proberen we ervoor te zorgen dat de school luizenvrij is. 
Wanneer u thuis zou opmerken dat uw kind luizen heeft, vragen we zeker om de 
school hiervan te verwittigen. 

We weten dat veel mensen er niet van houden om producten als behandeling. 
Hierbij enkele richtlijnen voor het behandelen van luisjes. 

 
Help de luis het huis uit. (naar Justine Pardoen, door Kathelijne) 
 

 Als u luizenshampoo wilt gebruiken, doe dat dan alleen als u kind echt luizen 
of neten heeft. Deze producten zijn giftig. Daarom is het beter om elke dag te 

kammen. 
 

 Luizen in de school? 

Elke dag het droog haar kammen met een luizenkam! 
Gaat uw kind in de douche of in bad? Doe conditioner op het haar.  

Een conditioner is een balsem of een crème-spoeling voor zacht en glad haar. 
Kam het nat haar met een luizenkam. 
Spoel het haar pas na het kammen. 

 
 Luizen in het haar van uw kind? 

Elke dag het haar 2 maal kammen met een luizenkam!  
Doe dit 2 weken! 
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Dus voor en na de schooltijd het haar kammen met een luizenkam. 

Zo kamt u de luizen uit het haar en kunnen de luizen geen eitjes leggen. 
Gebruik na het wassen van het haar een conditioner. 

Hierdoor kan u het haar beter kammen en glijden de luizen gemakkelijker uit 
het haar. 
Dood de luizen met de achterzijde van een potlood. 

 
 Luizenkam doodt luizen? 

U kan bij de apotheker een elektronische/elektrische luizenkam kopen. 
Als u het haar kamt dan doodt de luizenkam de luizen. 
 

 Is een elektronische luizenkam veilig? 
Ja. 

Een elektronische luizenkam doodt de luizen zonder giftige producten. 
Uw kind voelt geen verschil tussen een gewone luizenkam of een 
elektronische. 

We hebben in elke school een elektronische luizenkam, we kunnen deze zeker 
uitlenen als dit nodig is. Vraag het gerust aan een teamlid of in de bureau. 

 
 Luizen in de wasmachine? 

De wasmachine verwijdert of doodt luizen. 

Was alle gedragen kledij zo warm mogelijk. 
Was ook de haarband, mutsen en sjaals. 

Vergeet de lakens niet te wassen! 
 

 Luizen in een plastiek zak? 

Sommige kledij, petjes en knuffels mogen niet in de wasmachine. 
Doe ze in een plastiekzak. Knoop de zak dicht. Laat de zak 2 weken dicht. 

Dan zijn alle neten en luizen dood.  
 

 Neten in het haar? 

Neten verwijderen doet pijn. Neten moeten eigenlijk niet verwijderd worden.  
Wilt u neten toch weg? Doe in een kan 1 bekertje azijn én 4 bekertjes warm 

water.  
Spoel hiermee het haar. De kleefstof van de neten komt een beetje los. Met 

een luizenkam kan u nu proberen om de neten weg te kammen.  
 
 

Voor de afdeling Lissewege 

 
 
1. Schoolfeest 

 
We willen jullie er nog aan helpen herinneren dat ons schoolfeest doorgaat op 
zaterdag 20 mei 2017. Net zoals vorig jaar maken we een place-mat op met 

sponsors. Indien jullie nog mensen weten die willen sponsoren, laat het ons dan 
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zeker weten. 

 
 
2. Bus 

 
We vragen om bij wijzigingen voor het busvervoer steeds de school te verwittigen 

via het bus GSM-nummer: 0471/12.44.58 
 
3. Toonmoment vijfde & zesde klas 

Voor de wintervakantie werkten we 5 halve dagen samen met Hannes Goffin, 
freelance medewerker bij MUS-E Belgium. 

We werkten rond ‘zich sterk maken’ aan de hand van theateropdrachten. Tijdens de 
week tegen het pesten houden we een toonmoment voor de hele school op… 

Dit alles gebeurt binnen de omkadering van het project ’t Zal Welzijn van de Canon 

Cultuurcel. 

 
4. Carnaval  

 
Op 24 februari gaat de carnavalstoet door doorheen het dorp, samen met de 
kinderen van De Lisblomme. Ook mama’s en papa’s zijn meer dan welkom om mee 

te stappen. 
 
 
 

Voor de afdeling Dudzele 

 

1. Meerdaagse uitstap naar Merkenveld 
 

Ook dit schooljaar wordt er voor de overnachting naar Merkenveld een kostprijs 

aangerekend. Voorheen gebeurde dit enkel voor de maaltijden. 
De kostprijs voor deze uitstap bedraagt 45 euro. Inbegrepen in de prijs: de 

overnachting, de maaltijden, de treinreis, de activiteit in de kinderboerderij en een 
drankje in de kinderboerderij. Deze kost valt binnen de bijdrageregeling van de 
minder scherpe maximumfactuur (400 euro tijdens de lagere schooltijd), die we als 

school kunnen aanrekenen.  
 

Voor deze uitstap zal in maart, april en mei telkens 10 euro extra op de rekening 
worden gevraagd. Op de rekening van juni wordt er 15 euro extra gevraagd. 
 

Indien dit bedrag voor u om één of andere reden voor een probleem zorgt, aarzel 
dan niet om de directie hierover aan te spreken. We kunnen samen een oplossing 

zoeken. 
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2. Explo! 

 
Op volgende namiddagen gaat onze Explo! door:  

 
 Vrijdag 10 februari: kook-explo! We gaan Tunesisch koken met het hele 

schooltje en op vrijdagmiddag eten we dit samen gezellig op! Hiervoor wordt 

de kostprijs van een warme maaltijd aangerekend. Indien toch liever 
boterhammetjes meegeven, kan dit ook. Graag op voorhand in de agenda 

laten weten. 
 Donderdag 16 februari: keuze-Explo! (binnen de kostprijs Explo!) 
 Dinsdag 21 februari: schaats-Explo!  (binnen de kostprijs Explo!) 

 
Tijdens de keuze-Explo! In de namiddag willen we heel graag op verkenning met de 

kinderen van de lagere school. 
We zijn op zoek naar ouders, grootouders die kinderen een verkennende activiteit 
kunnen aanbieden. Dit kan zowel binnen de schoolmuren als buiten de school. 

U krijgt hiervoor nog een brief mee, maar ideeën zijn zeker al welkom. 
 

 
3. Dorpsquiz 
 

De jaarlijks dorpsquiz van Dudzele gaat door op vrijdag 27 januari. 
Indien iemand van jullie zin heeft om mee te doen, laat dit dan zeker weten! 

 
 
4. Buitenspeelmiddag 

 
Van zodra het weer het toelaat willen we graag over de middag in de weide spelen, 

ook tijdens de winter. 
We willen daarom vragen om warme, waterdichte kledij aan te trekken of mee te 
geven en laarzen of waterdichte schoenen mee te brengen.  

Best kledij die tegen een stootje kan ofwel een regenbroek of pak voorzien als 
overkledij. 

Alvast bedankt 
 

 
5. Klussen in de kleuterklas 
 

Op vrijdag 31 maart, tussen 15u en 20u (na het open forum) en op zaterdag 1 april 
tussen 9u en 16u gaan we klussen in de kleuterklas. 

Ons oudercomité steunt dit project voor de volle 100%, zowel logistiek als financieel. 
Maar ook  alle handige papa’s en mama’s nodigen we graag uit om een handje te 
komen toesteken tijdens deze werken. 

We geven nog een briefje mee, maar je kunt gerust je naam al opgeven bij Loes, 
Floor of Hilde.ngr 

ijke data schooljaar 2016-2017… 
 



  

pagina 7 van 7 

6. Zwemmen derde kleuter 

 
Doordat de groep van Marjan groter geworden is, en we toch zeker de veiligheid van 

de kinderen willen bewaken gaan de derde kleuters eventjes niet mee zwemmen. 
Na de krokusvakantie komt Floor op dinsdagnamiddag extra uurtjes naar onze 
kleuterklas (instaplestijden). Floor gaat dan zwemmen met de derde kleuters. 

 
 

 
Belangrijke data schooljaar 2016-2017… 

 

 Pedagogische studiedag: woensdag 15 februari 2017 

 Krokusvakantie: van maandag 27 februari tot zondag 5 maart 2017  

 Paasvakantie: van maandag 3 april 2017 tot maandag 17 april 2017  

 Facultatieve vrije dag: dinsdag 2 mei 2017  

 Facultatieve vrije dag: woensdag 3 mei 2017  

 klein lentefeest: zondag 14 mei 2017 (voormiddag)  

 Groot lentefeest: zondag 14 mei 2017 (namiddag)  

 Facultatieve vrije dag: woensdag 24 mei 2017  

 Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017  

 Eerste communie: donderdag 25 mei 2017  

 Brugdag Hemelvaart: vrijdag 26 mei 2017  

 Plechtige communie Lissewege: zondag 28 mei 2017  

 Pinkstermaandag: maandag 5 juni 2017 (dus niet op maandag 15 mei zoals 

aangegeven op kalender! Op 15 mei is er school) 

 Begin zomervakantie: zaterdag 1 juli 2017 

 


