
Nieuwsbrief  

SEPTEMBER 2019-2020 

 

Woordje van de directeur 

Het schooljaar is ondertussen al even gestart en iedereen wordt het hier 

stilaan weer gewoon. De nieuwe leerlingen hebben hun draai gevonden, 

de leerkrachten zijn er weer ingevlogen en de veranderingen zijn 

ondertussen niet zo nieuw meer. Er is daarbij ook nog een nazomertje op 

komst… Dus dit lijkt me het ideale moment om de eerste nieuwsbrief te 

verspreiden! 

We wensen iedereen een fijne start van een fantastisch nieuw schooljaar! 

Laten we er samen een gezellig en leerrijk jaar van maken! 

Hieronder vindt u mijn contactgegevens, zodat u mij steeds kan bereiken 

mocht u nog vragen hebben:  

Elke Verstraete 

info@lagereschooltenede.be 

Tel.: 09 252 38 15 GSM 0473 49 22 96 

 

De eerste schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarthema 2019-2020 

“Wie boekt, die vindt!” 

Dit schooljaar gaan de 

inspecteurs Hoezo en Poirot 

op zoek naar het ideale 

boek! Zou dat wel bestaan? 

Want er zijn zoveel soorten 

boeken!  

Iedereen van VLS Ten Ede 

gaat uiteraard mee helpen 

zoeken… dat wordt een 

boeiende tocht! 

Er hangen op school 

ondertussen ook twee 

boekenstations. Daaruit 

mogen de leerlingen een 

boek halen om te lezen en 

terug te stoppen. Of ze 

mogen een boek nemen en 

ruilen met een boek van 

thuis. Of ze mogen er 

gewoon een heel leuk boek 

bijzetten voor de andere 

kinderen! Zorg wel voor een 

spannend, leuk of leerrijk 

boek! Zo’n boek dat je zelf 

ook graag leest! 

 

 

 

 

 



Administratie 

Ook dit schooljaar staat Daisy terug paraat om alles administratief in 

goede banen te leiden. Zij is beschikbaar op volgende dagen: 

Maandag 7.30u- 16.00u 

Vrijdag 7.30u – 16.00u  

Uw kind kreeg in de loop van vorige week nog enkele belangrijke 

documenten mee:  

1. De verklaringenfiche 

2. De infofiche van uw kind: het is belangrijk dat u deze grondig 

nakijkt en eventuele veranderingen hierop aanduidt zodat wij u steeds 

kunnen bereiken.  Gelieve zeker het mailadres na te kijken daar de 

facturen ook digitaal worden doorgestuurd. Indien u de facturen niet 

digitaal hebt gekregen dan graag een seintje naar 

secretariaat@lagereschooltenede.be  

 

Wat mag ik verwachten van de studie? 

Ondertussen kunnen we u concreet vertellen hoe de studie voor al onze 

leerlingen verloopt en geven we graag mee wat u als ouder mag 

verwachten. 

De studie vangt voor alle leerjaren aan om 15.15u, na de speeltijd. 

Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan naar de klas van de 

leerkracht die de studie begeleidt. Dit wordt wekelijks gewisseld en zal 

steeds kenbaar gemaakt worden aan het raam waar de studie 

doorgaat. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gaan naar het 

lokaal van het 2de leerjaar (bij het binnenkomen vindt u deze klas uiterst 

links op de speelplaats). De studie duurt tot 16.00u. Dan gaan de 

leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar naar de opvang. De collega’s 

van ’t Kriebelke komen die leerlingen halen aan de schoolpoort. De 

oudste leerlingen blijven op onze school, wegens gebrek aan plaats in 

’t Kriebelke. Opgelet, voor opvang na 16.00u moet uw kind 

ingeschreven zijn in ’t Kriebelke! 

We vragen aan onze leerlingen om in de studie hun huiswerk te maken. 

Het is aan u als ouder om dit verder op te volgen. Zeker in het 1ste en 

2de leerjaar kunnen leerlingen dat nog niet zelfstandig. We leren ze 

ondertussen wel om in stilte te werken, zodat ze stap voor stap werken 

aan een goede leerhouding. 

Daarnaast gaan we de tijd tot 16.00u ook efficiënt benutten. Zo hebben 

we verschillende activiteiten gepland zoals naschoolse sport in oktober, 

dactylolessen in november, scratch (Junior) in december. Dit zal telkens 

tot 16.00u duren. Schoolse activiteiten zoals de sportweken en 

leeruitstappen kunnen ook tot 16.00u duren. U zal daarvan tijdig op de 

hoogte worden gebracht! 

Wat kunnen we als school nog gebruiken?  

Heeft u thuis nog strips? Gezelschapsspellen of smartgames die u liever 

kwijt bent? Breng deze gerust mee naar school!  

Als er (groot-)ouders zijn die graag komen voorlezen om 15.15u of een 

creatief idee hebben voor een korte activiteit, laat het ons weten! 

Gezondheidsbeleid  

Vanaf dit schooljaar maken we 

nog meer werk van een gezonde 

school. We bestelden onder 

andere een drankfonteintje voor 

op onze speelplaats en bieden 

enkel nog water aan op onze 

school. Zoals afgesproken vragen 

we aan de kinderen om een eigen 

drinkfles mee te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de ouderraad  

Tijdens de infoavond op woensdag 4 

september stelde onze ouderraad 

kort zichzelf en hun werking voor. U 

kan de ouderraad steeds contacteren 

via 

ouderraad@lagereschooltenede.be   

De startvergadering van onze 

ouderraad is reeds achter de rug, 

maar aarzel niet om alsnog aan te 

sluiten! Woensdag 11 december 

2019 om 20u staat de volgende 

bijeenkomst gepland!  Noteer alvast 

volgende data in uw agenda: 

Zaterdag 11 januari 2020: 

Nieuwjaarsreceptie in het buurthuis 

vanaf 17.00u 

Zaterdag 8 februari 2020: Jaarlijkse 

winterBBQ in het Scheppersinstituut 

vanaf 18.00u 

Zondag 14 juni 2020: Kermisontbijt in 

het buurthuis vanaf 8.00u + 

gezinswandeling! 

IEDEREEN WELKOM! 

mailto:secretariaat@lagereschooltenede.be


MAANDKALENDER SEPTEMBER 

September 

zo 1   

ma 2  Eerste schooldag 

di 3   

wo 4 19u Infoavond 

do 5   

vr 6   

za 7   

zo 8   

ma 9 startvergadering Ouderraad 20u 

   

di 10 startviering 

wo 11   

do 12   

vr 13   

za 14   

zo 15   

ma 16 infoavond zeeklas L5-L6 

di 17   

wo 18 Dag van de sportclub 

do 19   

vr 20   

za 21   

zo 22   

ma 23   

di 24   

wo 25   

vr 27 Zwemmen  

za 28   

zo 29   

ma 30 Zeeklas L5-6 / Sportweek L3-4 (fiets!) 

Oktober 

di 1 Zeeklas L5-6 / Sportweek L3-4 

wo 2 Zeeklas L5-6 

do 3 Zeeklas L5-6 / Sportweek L3-4 

vr 4 Zeeklas L5-6 / Sportweek L3-4 

za 5   

zo 6   

ma 7 Lokale verlofdag  

 

Gimme 
 

Nog niet alle ouders hebben zich geregistreerd op ons digitaal  

communicatiekanaal ‘Gimme’. Dit is nochtans heel belangrijk om op 

de hoogte te blijven. Indien u reeds geregistreerd was, gelieve na te 

kijken of u de juiste kanalen hebt aangevinkt. Werkt u niet met 

Gimme, dan krijgt u alles op papier. Dit laat u even weten aan de 

leerkracht. 

Bij 

 

 

Nieuwe website 

 

De nieuwe website staat online… 

maar is nog niet volledig. Tegen 

eind september zou alles correct 

moeten werken en de informatie up-

to-date zijn. Alvast bedankt voor uw 

geduld! 

Tot slot… 

 

Zoals ook onze visie weergeeft, 

willen we dat onze kinderen zich 

goed voelen. Op de school, op de 

speelplaats én daarbuiten. Ze 

mogen zichzelf zijn. Hun eigen 

kunnen ontdekken, doen ze hier al 

spelend en al lerend met respect 

voor zichzelf en de ander. De 

spreuk hierboven spreekt vanzelf, 

ook u als ouder kent dit wel. 

Kinderen vergeten wel eens wat je 

zegt, maar het gevoel dat we hen 

geven… dat blijft hangen!  

Ik wens elk kind, elke ouder of 

voogd, een boeiend schooljaar toe. 

Weet dat u hier steeds terecht kan! 

-Juf Elke- 


