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Beste ouders,    september 2019 
 
Bij de start van het schooljaar willen we de volgende afspraken aan jullie doorgeven. 
 
Beltijden 
(Wees altijd STIPT OP TIJD!) 
maandag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 
dinsdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 
woensdag: van 8.25 uur tot 12.05 uur 
donderdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 
vrijdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 
 
Ook kleuters worden op tijd op school verwacht. De bruine poort, het grijze hek en het fietshek 
gaan ’s ochtends en ’s avonds open. ’s Middags staat enkel het grijze ijzeren hek in de Schuurstraat 
open. 
 

Studie 
VOORSCHOOLS TOEZICHT 
Vanaf 7.30 uur gaat de bruine poort aan de kerk open voor de voorschoolse opvang.  
!! Graag bij het binnenkomen eerst aanmelden bij de persoon op toezicht. Om 8.10 uur begint de 
onbetaalde voorschoolse opvang en staan de bruine poort en het hek open. 
 
NASCHOOLS TOEZICHT 
Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de studie nog een wachtdienst van 17.15 uur tot 
18.00 uur. Op woensdag en vrijdag is er enkel "speelstudie" voorzien: op woensdag ten laatste tot 
13.00 uur, de vrijdag tot 18.00 uur. Wie in de studie blijft mag een koek, fruit of boterham 
meebrengen. Wie wil krijgt water op school. 
 
Na schooltijd zullen alle leerlingen van het 3de, 4de , 5de  en 6de leerjaar zich in de Beelbroekstraat 
bevinden tot 17.00 uur. Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur op de Antwerpsesteenweg. 
!! Graag bij het afhalen eerst aanmelden bij de persoon op toezicht. De studie kan vervangen 
worden door een speelstudie omwille van een vergadering voor de leerkrachten.  
 
Snoepen 
Snoepen is op school verboden. Graag uw begrip hiervoor. We vieren verjaardagen in de klas op een 
fijne manier zonder snoep of taart. Wie toch een attentie wil voorzien voor een verjaardag kan ook 
de klasgroep “trakteren” met een puzzel, gezelschapsspelletje of een leuk boek voor de 
klasbibliotheek. 
 
 



GSM gebruik 
Gsm-gebruik op school is verboden. Leerlingen die op verantwoordelijkheid van ouders toch een 
gsm bij hebben zullen bij het binnenkomen op de speelplaats de gsm uitzetten en in de boekentas 
steken tot 15.30 uur. De school is niet verantwoordelijk bij verlies of schade. 
 
Rookverbod 
Er is een algemeen rookverbod voor iedereen op het hele schoolterrein, ook tijdens activiteiten en 
feesten na schooltijd en in het weekend. 
 
Leerkrachten spreken (voor schooltijd). 
Mogen we vragen aan ouders om voor schooltijd niet door de gangen te lopen en naar de klassen 
te gaan. Wie iets wil vragen of afgeven aan de klassen, komt naar het secretariaat van de 
Antwerpsesteenweg of maakt via de schoolagenda een afspraak met de klasleerkracht om 
belangrijke zaken rustig te kunnen bespreken. De leerkracht aanspreken aan de rij, kan enkel voor 
een korte melding. Dankjewel voor uw begrip en medewerking! 
 
Naamtekenen 
Mogen we vragen om alles zoveel mogelijk te naamtekenen zoals kledij, brooddozen, koek- en 
fruitdoos, gympantoffels, … 
 
Fietsers 
Alle fietsers gebruiken de fietsingang aan de speeltuin van de Schuurstraat. Zo wordt de toegang 
bij het grijze hek een beetje ontlast. Plaats de fiets in het rek. Fietsjes met steunwieltjes worden 
tegen de muur van de gymzaal geplaatst. Gelieve fietsen te voorzien van naam en een fietsslot.  
 
Fruit en koek  
Alle kinderen op school eten in de voormiddagspeeltijd enkel een stuk fruit of groente. Tijdens de 
namiddagspeeltijd kan er gekozen worden tussen fruit of koek. Op school proberen we ook 
milieubewust te zijn en vragen aan alle ouders om fruit én koek mee te geven in een doosje. De 
papiertjes laten we thuis! 
 
Gym T-shirt en broekje 
Wie een nieuwe gym T-shirt of broekje nodig heeft, mag dit melden via de leerling of melden aan 
de gymleerkracht op de klasvergadering begin september. Iedereen draagt dezelfde gym T-shirt 
(€9,50) en vrijblijvend kan u een blauw gymbroekje aankopen (€9,70). Deze aankoop komt op de 
schoolrekening. 
 

Buspas De Lijn 
Alle Gentse kinderen tussen 6 en 14 jaar hebben recht op een gratis Buzzy Pazz van De Lijn. Deze 
gratis Buzzy Pazz wordt opgeladen op een Mobib-kaart. Door de nieuwe privacy wetgeving kan de 
Mobib-kaart niet meer automatisch per post opgestuurd worden. Kinderen die vorig schooljaar al 
een Mobib-kaart hadden hoeven niets te doen. Hun gratis Buzzy Pazz voor het nieuwe 
schooljaar wordt automatisch opnieuw opgeladen. Kinderen die in augustus 2019 (of later) 6 jaar 
worden en kinderen die sinds mei 2019 in Gent wonen doen de aanvraag via De Lijn.  

 
Alvast bedankt voor de medewerking, 
Directie en leerkrachtenteam 


