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1ste leerjaar:  Ann Vanden Buverie en 
Pascalien Malfait 
2de leerjaar: Cindy Vanbosseghem en 
Pascalien Malfait 
3de leerjaar: Marieke Desmet en 
Marijke Verbeke  
4de leerjaar: Vanessa De Vreese en 
Pascalien Malfait 
5de leerjaar: Siska Vermeulen 
6de leerjaar: Stefanie De Rijcke  
Zorg: Marijke Verbeke 

ICT-coördinator: Pieter-Jan Benoit 
Bewegingsopvoeding lager: Katelijn 
Callens en Pascalien Malfait 
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Ons leerkrachtenteam 

1

Peuterklas/ambulante leerkracht: 
Karen Delbaere  

1ste kleuterklas: Tine Meersman en 
Karen Delbaere 
2de kleuterklas: Carine Algoet 
3de kleuterklas: Katleen 
Vanluchene en Karen Delbaere 
 
Bewegingsopvoeding kleuter: 
Karen Delbaere 

Kinderverzorgster: Annelies Verfaillie 

Directeur: Lieve Mallisse 

Nieuwsbrief september 2017 

Dag beste ouders en kinderen, 

Welkom terug na een (hopelijk) fijne vakantie!                                                              
Samen met alle leerkrachten willen wij er ook dit jaar opnieuw voor zorgen 
dat jullie kind zich bij ons goed voelt en met de beste zorgen omringd 
wordt.  

Dit schooljaar zullen juf Tine, juf Cindy en juf Vanessa, net zoals juf Katleen en 
juf Marijke vorig schooljaar, 4/5 werken. De klas wordt tijdens hun 
afwezigheid (een halve dag in de week) overgenomen door juf Karen in 
het kleuter en juf Pascalien in het lager. Dit jaar mogen we ook een nieuwe 
collega verwelkomen, namelijk Pieter-Jan Benoit. Hij wordt onze nieuwe ICT-
coördinator en zal elke donderdagnamiddag bij ons op school zijn. Ik wens 
iedereen een boeiend en leuk schooljaar! 

Lieve Mallisse, directeur 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

‘We kunnen niet van 

alle kinderen sterren 

maken, maar we 

kunnen ze wel 

allemaal op hun 

eigen wijze laten 

schitteren.' 

Jaarthema:  

“Allemaal schatten” 
 

Ons team 

 

 
• Ons mailadres: 

info@ginsteschool.be  
 
• bezoek onze website: 

www.ginsteschool.be  

 



 

 
 
 

 
 
 

Klaar voor de start op 1 september? Hierbij nog enkele 
mededelingen… 
 

# Nieuwe schooluren: de bel gaat om 8u30; graag 8u25 aanwezig op school. 
# Slaapklasje start vanaf 4 september. Materiaal (knuffel, pampers, tuutje) mag al meegegeven worden, 

zodat wij alle doosjes kunnen klaarmaken. 
# Indien de parking nog niet helemaal afgewerkt is, mogen de kinderen via de grote poort de school 

binnenkomen. De leerkracht van toezicht houdt daar een oogje in het zeil. 
# Kinderen van 3de, 4de, 5de en 6de  leerjaar mogen de eerste schooldag ook naar de kleine speelplaats 

komen.  
# Fietsen in de fietsberging plaatsen a.u.b. 
# Afhalen kinderen om 15u50: alle kinderen (kleuter én lager) die na school onmiddellijk worden 

opgehaald of naar de opvang moeten, zullen vanaf dit schooljaar verzamelen in de turnzaal, onder 
toezicht van een juf. Dit omdat de school 10 minuten vroeger gedaan is en Pluto pas om 16 u start. 
 

Schooltoelagen  
 
Ook dit schooljaar kan u een schooltoelage aanvragen voor kinderen die in de lagere 
school zitten. U kan een aanvraag online indienen of informatie vinden op: 
www.studietoelagen.be. De papieren versie is eveneens te verkrijgen op het secretariaat.  

Meer informatie vindt u ook: 

- bij de provincie 
- door te bellen naar het gratis nummer 1700  

 

Vrijetijdstoelage  
 
Het sociaal huis/OCMW kent een vrijetijdstoelage van 100 euro per gezinslid toe aan 
inwoners met financiële moeilijkheden of een laag inkomen.  

Deze vrijetijdstoelage kan gebruikt worden voor: 
 
- de aankoop van een zwemabonnement; 
- de aankoop van filmtickets; 
- de deelnamekosten voor een cursus computer, bloemschikken, naaien, koken,… 
- aerobics, turnen, danslessen,…; 
- de inschrijvingsgelden van  jeugd-of sportvereniging (voetbal, basketbal, tennis, 
badminton, fietsen, kaarten, biljart, …); 
- de aankoop van kledij, schoenen om vrijetijdsbesteding uit te voeren…; 
- sport-en jeugdvereningingskampen, pretparken (Bellewaerde, Walibi, Plopsaland,…); 
 - schoolreizen, turnkledij, …. 
 
Meer informatie via het OCMW (056/67 11 50 of e-mailen: sociaalhuis@oostrozebeke.be). 
 

 
 

 

 



 

 

Klusjesdag – dankjewel! 
 
 
Dat wij een fantastisch oudercomité hebben, is nogmaals bewezen! Midden hun vakantie, op zaterdag, 5 
augustus, kwamen zij klussen. Zelfs een buur, die onze school genegen is, kwam helpen! Er werden 
duivenpinnen geplaatst onder het afdak op de speelplaats, de goten werden uitgekuist, onze mooie boot 
werd terug opgelapt en kreeg een likje verf, er werd een poortje gemaakt in de tuin, de terrasjes werden 
grondig gekuist, de tuin werd in orde gezet, stippen herschilderd, losgekomen materiaal vastgemaakt, 
kapstokken gemonteerd aan onze ‘doe-klas’ boven, de deur van ons tuinhuis loopt weer soepel, enz… Kortom: 
er werd prachtig werk geleverd!!! DANK JE WEL hiervoor! 
 
Maar ook onze leerkrachten staken de handen uit de mouwen! Onze muzische ruimte werd omgetoverd tot 
‘doe-klas’, zodat deze multifunctioneel zal kunnen gebruikt worden voor doe-opdrachten van metend 
rekenen, techniek, lezen en uiteraard voor alle muzische activiteiten. Ook de kleine speelplaats werd verrijkt 
met 2 leuke spelen. Ze zorgden er ook voor dat hun klasjes er prima uitzien om jullie kinderen het zo 
aangenaam mogelijk te maken. Je ziet, wij zijn er klaar voor! Jullie ook? 
 
 
 
 
 
 

Kinderopvang Pluto 
Openingsuren tijdens de schooldagen: 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag  
van 6.45 tot 8.15 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. 
Op woensdag van 6.45 tot 8.15 uur en  
van 11.30 tot 19.00 uur. Op vrijdag van 6.45 tot 8.15 uur  
en van 15.00 tot 18.00 uur. 
 
Locatie en begeleiding: 
 
De kinderopvang gaat door in de school.  Afhankelijk van het weer zijn de speelplaatsen en het speelplein 
eveneens het actieterrein van de kinderen. 
 
Ervaren begeleiders stimuleren de kinderen tot een aangenaam samenspel en een gevarieerde ontspanning. 
Het respectvol omgaan met elkaar wordt bij de kinderen sterk aangemoedigd. 
 

Noteer alvast: 
 
Vrije dagen 
11/09/2017 (enkel opvang 
voorzien in de Wiemkes: inschrijven 
tot en met 5 september!) 
 
19/03/2018

 
Pedagogische studiedagen 
18/10/2017 
07/03/2018 
 
Eerste communie 
10/05/2018

 
Vormsel 
26/05/2018 
 
Schoolfeest 
18/03/2018 

 



Kalender september  

 
 

2017 september
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10
8u30: fietscontrole 8u30: Verkeers-

wandeling L2
13u30: Verkeers-
wandeling L1

11 12 13 14 15 16 17
Vrije dag Dag van de 

sportclub

18 19 20 21 22 23 24

Verkeerswandeling 
L3+L4

25 26 27 28 29 30 01

9u: Theater L3+4 Interscolaire 
veldloop

13u30: 
Fietswandeling L5

Sportklassen L3+L4

Sportklassen L1+L2


