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Nieuwsbrief eerste trimester schooljaar 2017-2018 
 

 

 

Dag mama’s en papa’s 
 
Na die heerlijk lange vakantie hebben we er weer zin in. 
Hierbij een eerste nieuwsbrief met heel wat afspraken om het samenleven en samen 
leren op school zo duidelijk mogelijk te maken. 
Als er ook maar iets niet duidelijk is of je zit met vragen, spreek er ons zeker over 
aan. 
 
De kinderen, maar ook jullie, als warm meegenietende ouder, een fijn schooljaar! 
 
Het team 

 

 
 
Voor beide vestigingen 

 
 
1. De kostprijs van de maaltijden 

De traiteur heeft de kostprijs van de maaltijden opgetrokken, waardoor wij ook iets 

meer moeten aanrekenen om warm te kunnen blijven eten. Voor kleuters wordt dit  
€ 3,10 en voor de lagere school € 3,50. 

 

2. Onderwijscheques 
 

We gaan jullie deze week vragen om een strookje mee te geven van de mutualiteit. 

Uiteraard zonder verplichting. Maar aan de hand van dat strookje kunnen we zien 
wie recht heeft op de onderwijscheques. Dan kunnen we vrijblijvend helpen 
meekijken of jullie er recht op hebben. De folder over de onderwijscheques komt ook 

mee in de schooltas van jullie kinderen. Daar kunnen jullie nog meer info vinden. 
  

Aan de ouder(s) van onze leerlingen 
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Op 11 oktober komt de Opvoedingswinkel een voordracht geven in de vestiging in 

Lissewege. Daarna is er een open-klas-moment voorzien. 
Geert Vercruysse van de Opvoedingswinkel brengt die ochtend cheques mee naar de 

school in Lissewege. Dus kunnen die daar aangekocht worden en hoeven jullie 
hiervoor niet de verplaatsing te maken naar het Huis van de Bruggeling. 
 

    
 
 
3. Fruit 
 
We willen vragen om in de voormiddag een stukje fruit en in de namiddag nog een 
stuk fruit of een droge koek mee te brengen. 
De subsidies voor de Tutti Frutti zijn zo goed als niets meer en het is niet meer 
haalbaar om op deze manier fruit te voorzien voor de kinderen. 
 
 
4. Kalender 
 
De digitale kalender kunnen jullie raadplegen via de website van de school. 
Er komen nog enkele aanvullingen. Van zodra de kalender volledig is, wordt de 
papieren versie gedrukt. 
 
 
5. Verkeer 

 
Het verkeer blijft een ontzettend belangrijk gegeven, waar we blijvend aandacht 
voor hebben. Met wij bedoelen we: het schoolteam, de kinderen en ook de rol van 
de ouders is heel belangrijk.  
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We willen heel nadrukkelijk vragen om de auto’s correct te parkeren en zeker niet op 
het zebrapad! 
 
Alle leerkrachten hebben de opleiding van gemachtigd opzichter gevolgd en na de 
schooltijd worden de kinderen begeleid bij het oversteken van het zebrapad. 
 

Ook vanuit de stad Brugge worden heel wat initiatieven genomen: 

Sensibiliseringscampagne ‘samen veilig naar school’. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar riep het stadsbestuur, de lokale politie en 

de Brugse scholen alle weggebruikers op om verkeersveiligheid vanaf de eerste 
schooldag in de praktijk te brengen. Deze oproep heeft vorm gekregen in een 
sensibiliseringsfilmpje. Bekeken jullie ondertussen het filmpje al eens met onze 2 

bekende Brugse strappers ‘Vicky & Thor’?   
Zie https://www.brugge.be/campagne-samen-veilig-naar-school. 

 
Dit filmpje wordt ondersteund door een bijzondere folder, waarop tal van tips zijn 
opgenomen om veilig verkeer van en naar school te stimuleren. Bekijk zeker ook 

eens het leuke ganzenbordspel op de achterkant van de folder.   
Op 23 september, de Strapdag, gaan alle kinderen van het zesde leerjaar naar 

de markt in Brugge voor een gemeenschappelijke verkeersactiviteit. 
 
 
6. Wijzigingen schoolreglement 
 

Volgende wijzigingen werden in het schoolreglement opgenomen: 

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs  

Aanvulling | Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een 

getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde 
leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die 
van het gewoon lager onderwijs.  

Beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen en definitieve uitsluitingen.  

Een zitting van de beroepscommissie kan enkel verzet worden bij gewettigde reden 

of overmacht. De samenstelling van een beroepscommissie kan in de loop van een 
betwisting uitzonderlijk wijzigen in geval van overmacht, ziekte of 
onverenigbaarheid.  

Bijdrageregeling 

Het maximumbedrag voor meerdaagse uitstappen wordt geïndexeerd naar 425 euro 

per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs.  

Toelatingsvoorwaarde 250 halve dagen aanwezig 

Vijfjarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve 

dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks 
toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019. 

https://www.brugge.be/campagne-samen-veilig-naar-school
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De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen 

die niet voldoende aanwezig zijn geweest.  

 

7. Bijdrageregeling 
 

Overzicht bijdrageregeling stedelijk onderwijs Brugge-Noord | schooljaar 2017-2018 

 
Scherpe maximumfactuur 

Maximumbijdrage per schooljaar: 

 Kleuters: 45 euro; 

 Lager: 85 euro. 

 

A F D E L I N G  L I S S E W E G E  
 

K L E U T E R  L A G E R  

KLAS WAT BEDRAG KLAS WAT BEDRAG 

K0 

kinderboerderij 

schoolreis 

thema gebonden uitstappen 

bos 

toneel 

 

 

totaal per jaar 

€ 5 

€ 20 

€ 5 

€ 5 

€ 5 

 

 

€ 40 

L1 

schoolreis 

uitstap bos, … 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 20 

€ 5 

€ 18 

€ 7 

€ 20 

€ 5 

 

€ 75 

K1 idem K0  L2 idem  

K2 

kinderboerderij 

schoolreis 

bos 

toneel 

thema gebonden uitstappen 

 

 

totaal per jaar 

€ 5 

€ 20 

€ 5 

€ 5 

€ 5 

 

 

€ 40 

L3 

schoolreis 

uitstap bos, … 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 20 

€ 5 

€ 18 

€ 7 

€ 20 

€ 5 

 

€ 75 

K3 

kinderboerderij 

schoolreis 

bos 

toneel 

sportactiviteit  

thema gebonden uitstappen 

 

totaal per jaar 

€ 5 

€ 20 

€ 5 

€ 5 

€ 1,5 

€ 3,5 

 

€ 40 

L4 idem L3  
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L5 

schoolreis 

uitstap bos, … 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 20 

€ 5 

€ 18 

€ 7 

€ 20 

€ 5 

 

€ 75 

L6 idem L5  

 
 

A F D E L I N G  D U D Z E L E  

 

K L E U T E R  L A G E R  

KLAS WAT BEDRAG KLAS WAT BEDRAG 

K0 

thema gebonden uitstappen 

schoolreis 

cultuur 

 

 

 

totaal per jaar 

€ 15 

€ 20 

€ 2 

 

 

 

€ 37 

L1 

schoolreis 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

explo 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 20 

€ 5 

€ 7 

€ 20 

€ 7,5 

€ 7 

 

€ 66,5 

K1 idem K0  L2 idem L1  

K2 Idem K0  L3 idem L1  

K3 idem K0  L4 idem L1  

 

  

 

L5 idem L1  

L6 idem L1  

 
 

Minder scherpe maximumfactuur 

A F D E L I N G  L I S S E W E G E  

Meerdaagse uitstappen | sportklassen derde graad: € 120 
 

A F D E L I N G  D U D Z E L E  

Meerdaagse uitstappen | Merkenveld - lagere school: € 48  
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Warme maaltijd kleuter € 3,10 

Warme maaltijd lager € 3,50 

Soep € 0,40 

Opvang over de middag € 0,50 

Zwemmen gratis 

Leerlingenvervoer 
 enkel op woensdagmiddag naar de ZOCjes 
 oudste kind 

 tweede kind 
 vanaf het derde kind 

 
€ 1 per rit 
€ 5 per week 

€ 2 per week 
€ 1,50 per week per kind 

 

 

Voor de afdeling Dudzele 

 
1. Voorstelling team 

 
We zijn heel blij dat we kunnen verderwerken met ons team van vorig schooljaar! 
Floor komt op woensdagochtend en op vrijdag. 
Michelle neemt het derde leerjaar voor zich voor 16 uur.  
Kristel gaat Frans geven aan vijf en zes en ook Wouter gaat enkele uurtjes in de 
week ondersteunen bij vijf en zes. 
Joceline komt godsdienst geven, en… we hebben een leerkracht zedenleer! Yaël 
komt op maandag naar de school. 
 
 
2. Groenzones 
 
De werken op de speelplaats zijn nog even uitgesteld. 
Er zijn nog problemen met de boomwortels. Zodra deze opgelost zijn, gaan de 
werken van start. 
Hierdoor zal de voorkant van de school gedurende een hele periode niet kunnen 
worden gebruikt. Maar we verwittigen jullie uiteraard tijdig. 
 
 
3. Sterktes van mama’s en papa’s 

Net zoals vorig jaar geven we jullie terug een brief mee, waarop jullie kunnen 
aanduiden waar en wanneer jullie de school willen en kunnen ondersteunen. 

Ook het oudercomité is op zoek naar nieuwe ouders om hun ploeg te komen 

versterken. Jullie kunnen hiervoor zeker bij Merel terecht. 

Misschien ook al laten weten dat de eerste activiteit van het oudercomité valt op 

vrijdag 29 september. De ondertussen stilaan vertrouwde barbecue. 
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4. Het schoolbusje 

We kiezen ervoor om enkel nog kleutertjes en kinderen van de eerste en tweede klas 
(die reeds meereden) mee te nemen met het busje en hun eventuele broers of 

zussen. 

Het is zo dat zowel Wim als Wouter deze busrit volledig vrijwillig op zich nemen, 
naast hun toch al intense dagtaak. 

Door een leeftijdsbeperking te hanteren zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare 

kleintjes op school raken op een voor iedereen haalbare manier. 

Op de dagen dat er personeelsvergadering is, rijdt het busje niet. De data van de 

personeelsvergadering staan op de kalender. 
 

5. Kleuterwerking 

Op 7 september stelden we met het kleuterteam de buitenwerking voor aan de 
ouders van de kleuters. En op woensdag 13 september was er de eerste 

buitenklasdag. Heerlijk! Op woensdag gaan onze kleuters buiten leren, leven en  
spelen. Geef zeker door wanneer jullie ouders kennen met kleuters die interesse 
zouden hebben in de werking van de school met een accent op natuurbeleving. 

 
 

Voor de afdeling Lissewege 

 

1. Voorstelling team 
 

We zijn heel blij dat we met ons vertrouwde team kunnen verder werken. 

Doordat we meer kinderen hebben op school en zo ook meer uren, komt Isabel ons 
team versterken. Ze zal voor het grootste deel het tweede leerjaar voor zich nemen. 
Kristel blijft onze zorgcoördinator en zal ook Frans geven aan vijf en zes. 

Voor de kleuters wordt juf Indra onze nieuwe turnjuf. 
 
 
2. Groen op school 
 
Dit jaar willen we graag werk maken van meer groen op school. Er werd een 
doorgang gemaakt met een poort naar het speelplein. 
We hebben nog plannen, waarvan we jullie zeker op de hoogte zullen houden. 

En waarschijnlijk zullen we ook wel af en toe jullie hulp nodig hebben… 
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3. De kleuterklassen 

 
We willen jullie ook nog laten weten dat de klas van juf Sabine ‘De Kikkerklas’ wordt 

en de klas van juf Marijke wordt ‘De Berenklas’. En uiteraard blijft de klas van juffie 
Linda ons vertrouwde ‘Uilenklasje’. 

 
 
4. Sportshoppen in onze turnzaal  
 
Vanaf 20 september kunnen mensen uit de omgeving van de school terecht op 

woensdagavond om te sporten. Meer info kunnen jullie in de flyer hieronder vinden. 
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5. Opstart ouderraad 
 
Een 16-tal ouders is geïnteresseerd om in een ouderraad te stappen! 

We vinden het heel fijn dat er zoveel respons komt op het voorstel voor het 
opstarten van een ouderraad.  

Vanuit de school werd begeleiding aangevraagd voor de opstart van een ouderraad 
op school bij KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd 
Onderwijs). 

De begeleiding kan pas opgestart worden ten vroegste vanaf 16 oktober. 
We houden jullie uiteraard op de hoogte. 

 
 
6. Project derde graad 
 
Als laatste puntje nog leuk nieuws: de klas van meester stapt in september in een 

heel fijn cultureel verkeersproject, samen met de mensen van de Batterie waar we in 
het verleden ook heel fijn mee hebben samengewerkt. 
Het project kan zeker gevolgd worden via het fotomateriaal dat op de website zal 

worden geplaatst. 
 
 
Belangrijke data schooljaar 2017-2018 

 

 Vrijdag 6 oktober ‘17: pedagogische vrije dag  

 Van zaterdag 28 oktober ‘17 tot en met zondag 5 november ’17: herfstvakantie 

 Van zaterdag 23 december ’17 tot en met zondag 7 januari ’18: kerstvakantie 

 Van zaterdag 10 februari ’18 tot en met zondag 18 februari ’18: krokusvakantie 

 Woensdag 7 maart ’18: pedagogische studiedag 

 Van zaterdag 31 maart ’18 tot en met zondag 15 april ’18: paasvakantie 

 Maandag 30 april ’18: facultatieve vrije dag | dinsdag 1 mei ’18: dag van de 

arbeid | woensdag 2 mei ’18: facultatieve vrije dag 

 Zondag 6 mei ’18: voormiddag mini lentefeest (1ste leerjaar) - namiddag 

lentefeest 6de leerjaar 

 Woensdag 9 mei ’18: facultatieve vrije dag | donderdag 10 mei ‘18: OLH 

hemelvaart (1ste communie) | vrijdag 11 mei ‘18: brugdag 

 Maandag 21 mei ’18: pinkstermaandag  

 Zondag 27 mei ’18: plechtige communie - vormsel 

 


