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Nieuwsbrief eerste trimester schooljaar 2019-2020 
 

 

 

Dag mama’s en papa’s 

 

Na een eerste drukke septembermaand 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. 

 

Het team 

 

v o o r  b e i d e  v e s t i g i n g e n  
 

 

1. Onderwijscheques 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden geen papieren cheques meer verkocht in het Huis van de 

Bruggeling. Het OCMW Brugge schakelt volledig over naar een automatische korting op de 

schoolfactuur. Er wordt voortaan door de scholen via een folder gecontroleerd of mensen recht 

hebben op de korting. Als men er recht op heeft, dan regelt het OCMW Brugge de rest met de 

school. Indien mensen bepaalde informatie niet aan de school willen delen, kunnen ze contact 

opnemen met de Opvoedingswinkel (info@opvoedingswinkelbrugge.be of 050 47 55 15). 

 

De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals:  

 schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden; 

 sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden; 

 verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school. 

 

Wie heeft recht op onderwijscheques?  

Alle schoolgaande kinderen gedomicilieerd in Brugge.  

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn: 

 het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming; 

 het gezin is in collectieve schuldenregeling; 

 het gezin is in budgetbeheer met schuld. 

mailto:info@opvoedingswinkelbrugge.be
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Hoeveel bedraagt de korting per kind? 
 

Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs 

45 euro 85 euro 100 euro 

 

Meer info via: https://www.ocmw-brugge.be/onderwijscheques 

 

 

 

            

  

https://www.ocmw-brugge.be/onderwijscheques
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2. Info school- & studietoelage 

 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De 

huidige school- en studietoelagen (voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf 

schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat 

Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen 

voor studenten in het hoger onderwijs.  

 

Wat wil dit zeggen? 

Gezinnen met kinderen in basis- en secundair onderwijs zullen hun school- en studietoelage 

niet meer zelf moeten aanvragen. Dit verloopt voortaan automatisch via hun 

kinderbijslagfonds.  

De Opvoedingswinkel zal enkel nog ondersteuning bieden bij aanvragen studietoelage voor 

hoger onderwijs (aanvraag, opvolgen dossier, toevoegen documenten …). Hiervoor 

zullen nog steeds afspraken kunnen gemaakt worden via www.brugge.be of zal de 

Opvoedingswinkel telefonisch of via mail vragen beantwoorden.  

Meer info via: https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-

groeipakket en via folder in bijlage. 

 

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. Oudercommunicatie 

 

In de loop van de maand september wordt het digitaal communicatieplatform Gimme 

opgestart. De tweede kleuterklas van Lissewege en het vijfde leerjaar van Dudzele zijn de 

twee klassen die gaan proefdraaien. 

Jullie worden hiervan zeker op de hoogte gehouden. 

 

5. Kalender 

 

De digitale kalender zullen jullie kunnen volgen via Gimme. 

Er komen nog enkele aanvullingen. Van zodra de kalender volledig is, wordt de papieren versie 

gedrukt. 

 

6. 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.  

http://www.brugge.be/
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket


  

pagina 4 van 10 

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. 

 

7. Bijdrageregeling 

 

Overzicht bijdrageregeling stedelijk onderwijs Brugge-Noord | schooljaar 2019-2020 

 
Scherpe maximumfactuur 

Maximumbijdrage per schooljaar: 

 Kleuters: 45 euro; 

 Lager: 90 euro. 

 

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

 

De school vraagt een bijdrage voor:  

 

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 

€ 10 

€ 5 

€ 5 

 

 

€ 45 

L1 

schoolreis 

uitstap bos, … 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 25 

€ 5 

€ 18 

€ 7 

€ 30 

€ 5 

 

€ 90 

K1 idem K0  L2 Idem L1  

K2 

kinderboerderij 

schoolreis 

bos 

toneel 

thema gebonden uitstappen 

 

 

totaal per jaar 

€ 5 

€ 20 

€ 5 

€ 5 

€ 10 

 

 

€ 45 

L3 

schoolreis 

uitstap bos, … 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 25 

€ 5 

€ 18 

€ 7 

€ 30 

€ 5 

 

€ 90 

K3 

kinderboerderij 

schoolreis 

bos 

toneel 

thema gebonden uitstappen 

 

totaal per jaar 

€ 5 

€ 20 

€ 5 

€ 5 

€ 10 

 

€ 45 

L4 idem L3  
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L5 

schoolreis 

uitstap bos, … 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 25 

€ 5 

€ 18 

€ 7 

€ 30 

€ 5 

 

€ 90 

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 

€ 18 

€ 25 

€ 2 

 

 

 

€ 45 

L1 

schoolreis 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 32 

€ 5 

€ 7 

€ 36 

€ 10 

 

€ 90 

K1 idem K0  L2 idem L1  

K2 Idem K0  L3 idem L1  

K3 idem K0  L4 idem L1  

 

  

 

L5 idem L1  

L6 

schoolreis 

cultuuractiviteiten 

sportdag 

thema gebonden uitstappen 

schaatsen 

 

totaal per jaar 

€ 32 

€ 25 

€ 7 

€ 16 

€ 10 

 

€ 90 

 

 

Minder scherpe maximumfactuur 

 

Maximum € 440 voor de volledige schoolloopbaan. 

 

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

Meerdaagse uitstappen schooljaar 2019-2020: tweejaarlijks, voor de 3de graad. 
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Dit jaar bedraagt de kostprijs voor deze meerdaagse uitstap € 115. 

 

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

Meerdaagse uitstap naar Merkenveld lagere school: € 50. 

 

Warme maaltijd kleuter 

Warme maaltijd lactose-vrij kleuter 

€ 3,15 

€ 3,90 

Warme maaltijd lager € 3,55 

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 ongeacht het    

   aantal ritten 

€ 2 per week ongeacht het  

   aantal ritten 

€ 1,50 per week ongeacht  

   het aantal ritten 

 

8. Wijzigingen werking CLB 

 

Vorig jaar werd u op de hoogte gebracht van de verandering van 7 naar 5 consulten. Het 

schooljaar 2018/2019 was een overgangsjaar. Hierbij vindt u terug een korte schets van deze 

veranderingen voor het schooljaar 2019/2020. 

 

Alle leerlingen krijgen systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Naast deze 

contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden. Deze systematische 

contactmomenten werden door de Vlaamse regering bepaald en blijven wettelijk verplicht 

voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerplichtige leerlingen die thuisonderwijs genieten, 

vallen ook onder deze regelgeving.  

We vertrekken vanuit een brede definitie van gezondheid, met als doel de groei en 

ontwikkeling van kinderen en jongeren te beschermen, te bewaken, en te bevorderen en dit 

zowel op het lichamelijke, het cognitieve en het sociaal-emotionele vlak. 

De systematische contact momenten 

 1e kleuter 

(3j) 

1e 

leerjaar 

(6j) 

4e 

leerjaar 

(9j) 

5e 

leerjaar 

(10j) 

6e 

leerjaar 

(11j) 

1e sec. 

(12j) 

3e sec. 

(14j) 

Contactmoment X X X  X  X 

Vaccinatieaanbod  X   X  X  X 

 

  



  

pagina 7 van 10 

 

 Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas willen we inzetten op een 

maximale aanwezigheid en participatie van ouders.  

 Leerlingen van het vijfde leerjaar en eerste secundair krijgen enkel een aanbod 

voor vaccinatie.  

 De systematische contactmomenten en vaccinaties vinden plaats in een 

kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste 

locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen. 

Hierbij houden we rekening met de haalbaarheid voor de school, het CLB, de ouders en 

de leerlingen. 

 Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen zoals leerlingen uit het 

buitengewoon onderwijs, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar 

voorzien we een leeftijdsgebonden aanbod. Concreet wil dat zeggen dat we deze 

leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.  

 De anderstalige nieuwkomers krijgen een contactmoment bij instap in het onderwijs. 

 

Voor verdere vragen over deze wijzigingen kan u ons steeds contacteren. Voor meer uitleg kan 

u onze website raadplegen. www.iCLB.be  

 

v o o r  d e  a f d e l i n g  D u d z e l e  

 

1. Oudercomité 

Het oudercomité wil graag uitbreiden! Helpende handen zijn ook steeds welkom. Geef gerust 

aan de mensen van het oudercomité of aan het team door als je zou willen aansluiten of 

helpen op een activiteit. 

Jullie kunnen het oudercomité bereiken via volgen<d mailadres: ocbijenkorf@brugge-noord.be  

2. 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. 

  

http://www.iclb.be/
mailto:ocbijenkorf@brugge-noord.be
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3. Kriebelcontrole 

We merken dat we handen te kort komen om de kriebelcontrole behoorlijk uit te voeren. 

Daarom zouden we willen vragen om zelf op geregelde tijdstippen de haren van uw kind 

grondig te controleren. Wij kleven hiervoor op geregelde tijdstippen een sticker in de agenda 

en vragen om dan door te geven of uw wel of niet luisjes gevonden heeft in de haren van uw 

zoon of dochter. 

4. Feestelijke opening speelplaats 

Op 18 oktober om 16:30 uur wordt onze speelplaats feestelijk geopend! 

Noteer deze datum alvast in jullie agenda, een uitnodiging volgt nog. 

 
v o o r  d e  a f d e l i n g  L i s s e w e g e  

1. Brede School 

In het schooljaar 2016-2017 werd vanuit de Toekomst van Brugge een proefproject gestart 

rond Brede School. Met het concept ‘Brede School’ werd in eerste instantie een kwalitatief 

aanbod van activiteiten tijdens de naschoolse opvang voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar 

opgestart. Het gaat om kinderen uit de eigen school, maar ook om andere kinderen uit de 

buurt. De activiteiten werden laagdrempelig opgevat zodat ook maatschappelijk kwetsbare 

kinderen makkelijk kunnen deelnemen.  

 

Het gaat om activiteiten door diverse aanbieders zoals sportclubs, vzw’s, buurtbewoners, 

ondernemers, het Deeltijds Kunstonderwijs, … Zo werd vorig jaar een knutselatelier ingericht, 

werd een koor opgestart, was er basketbalinitiatie, ging de sportkriebel door en werd er ook 

kunstzinnig geëxperimenteerd tot zelfs de oprichting van een percussie band. 

Samen met de stad werd het proefproject door de drie pilootscholen (Stedelijke basisschool De 

Triangel, Vrije basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat en Freinetschool De Tandem) 

positief geëvalueerd. 

 

In het schooljaar 2017-2018 werd het proefproject uitgebreid van 3 scholen naar 6 scholen en 

werd het accent nog sterker gelegd op samenwerking over de netten heen.  

Ook dit jaar werken de scholen van Lissewege, De Lisblomme en Ter Poorten, mee aan dit 

project. 

Begin oktober zullen jullie een overzichtje krijgen van het aanbod dat de kinderen kunnen 

volgen. 

2. Leessalon 

Vorig schooljaar werken we een project uit rond lezen met de school. 

De bedoeling is om het lezen bij de kinderen te stimuleren en het leesplezier te verhogen. Op 

een leessalon vertelt een juf/meester van de school haar/zijn lievelingsprentenboek aan de 
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hele school. We hadden daar vorig jaar een hele goeie ervaring mee, vandaar dat we ervoor 

kiezen om het leessalon verder te zetten. 

Er volgen nog activiteiten, we houden jullie hier zeker van op de hoogte! 

3. Familiemoment 

Op zondag 24 november gaat het tweede familiemoment door in Ter Poorten. 

Dit jaar gaat wordt het een gezinsontbijt. Een uitnodiging volgt nog. 

Maar noteer alvast deze datum in jullie agenda. 

Helpende handen zijn hier ook zeker welkom! 

4. Turn-T-shirts 

Het oudercomité zal voor een groot stuk turn-T-shirts sponseren.  

Jullie krijgen hier nog verdere informatie over. 

Alvast een dikke dank je wel hiervoor aan het oudercomité. 

5. Parkeren voor poorten buurtbewoners 

Er kwam een vraag van een buurtbewoner om erop te letten om niet voor poorten van mensen 

in de buurt te parkeren tijdens het brengen of ophalen van de kinderen. 

Gelieve hier zeker op te letten. 

6. Ochtendopvang en refter 

Vanaf 1 oktober start Aline in de ochtendopvang.  

Aline is de mama van Clément van het eerste kleuter. 

 

b e l a n g r i j k e  d a t a  s c h o o l j a a r  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

 

V A K A N T I E S  E N  V R I J E  D A G E N  

 

 herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019; 

 wapenstilstand: maandag 11 november;  

 kerst- en nieuwjaarsvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met  zondag 5 

januari 2020;  

 krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 tot en met zondag  1 maart 2020;  

 paasvakantie: maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020;  

 Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020;  

 O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020;  

 pinkstermaandag: 1 juni 2020;  

 facultatieve vrije dagen: maandag 4 mei en dinsdag 2 juni 2020;  

 pedagogische studiedagen: vrijdag 4 oktober 2019 en woensdag 5 februari 2020. 
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A N D E R E  B E L A N G R I J K E  D A T A  

 

 Lentefeesten: zondag 3 mei 2020 

 Eerste communie: donderdag 21 mei 2020 

 Open huis: donderdag 29 augustus 

 in Lissewege van 16:00 tot 17:00 

 in Dudzele van 17:00 tot 18:00 

Voor het Open huis ontvangt u nog een brief. 


