
Vee Bee Weeken september 2022 
 

Beste ouders, dag jongens en meisjes,  
Een nieuw schooljaar!  Een nieuwe ‘look’,  een nieuwe klas,  een nieuwe juf of meester,  

nieuw klasmateriaal,  een maandelijkse nieuwsbrief en vooral een heleboel nieuwe 

kansen!!  

We danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.    

Het schoolteam wil samen met u bouwen aan een ‘SUPER’ schooljaar! 

We hebben 6 klassen in het lager en 4 kleuterklassen,   op die manier willen we alle 

kinderen op een optimale, passende wijze begeleiden.  

Wij staan open voor uw mening en bedenkingen, wij hebben allen  

immers hetzelfde doel :  

een goede en zinvolle toekomst met veel kansen uitbouwen  

voor onze kinderen. 

Ons schoolteam staat steeds klaar om te helpen. U bent van harte WELKOM! 

Jan Macharis & zijn V.B.S. ‘Schatkist’ Team 
 

Om over de VEILIGHEID van onze leerlingen te waken, vragen we aan alle (groot)ouders om hun 

kinderen slechts te begeleiden tot aan de schoolpoort.  

Enkel de PEUTERS kunnen nog begeleid worden tot aan de klas.   

    GELIEVE A.U.B. STEEDS DE POORTEN TE SLUITEN!  

Aangezien we STIPT beginnen  met de activiteiten en lessen, zullen de poorten gesloten worden na het  

belteken.  U kan de school dan enkel binnenkomen via het schoolhuis. 

 

MIDDAGTOEZICHT - BLIJVEN  ETEN 
Om te weten welke kinderen blijven eten, vragen we u om de infofiche in te vullen. 

Indien er van deze regeling afgeweken wordt, vragen we u om dat steeds schriftelijk te 
melden. 

Dit is om te vermijden dat de kinderen 's middags de school zouden verlaten zonder 
toestemming.  

Kinderen die niet op de school blijven eten, zijn na de middag opnieuw welkom op school 
vanaf 13.20u.   Gelieve hen niet vroeger  terug te laten keren. 

Wie vroeger komt, valt onder de regel van het middagtoezicht en dient dan ook 1 euro te 
betalen. 

Prijsbepaling door de gehele scholengemeenschap ‘Dender Noord’:   
Middagtoezicht:  1 euro per middag 

                       Opvang:  1 euro per begonnen half uur 

 

De schoolraad heeft op de laatste zitting  het schoolreglement 2022 goedgekeurd, wij 
 sturen  een elektronische versie door via i-communicatie.  

De school is niet langer verplicht een ‘papieren’ versie van de  onthaalbrochure en het schoolreglement te 
overhandigen bij elke start van een nieuw schooljaar. 

 

Als school zeggen we: “NEEN! Tegen pesten!” 
 

 

 

 



HET WOORDJE “VERGETEN”…. MOETEN WE………VERGETEN! 

Zéér regelmatig worden taken, lessen, boeken, mappen,… vergeten op school. 

Het vergeten werk moet de volgende dag gemaakt worden.  

Het heeft geen zin om nog terug te keren naar school om het op te halen. 

3 maal “vergeten” =  zinvolle taak! 

 

Wist-je-dat??…. 

* Alles kraaknet werd gepoetst door Grecy. Peter zorgde voor het onderhoud van onze speelplaatsen.  

      Een pluim voor allebei! 

* Meester Tim zal bewegingsopvoeding geven aan alle leerlingen van het LAGER & op woensdag         

      bewegingsopvoeding aan de KLEUTERS.  

* Juf Kyna zal op vrijdag bewegingsopvoeding geven aan de kleuters. Welkom juf Kyna! 

* Juf Evelien Lommens (5de leerjaar) 4/5 werkt, dit 1/5 wordt opgenomen door juf Julie Dujardin. 

* Juf Chris wordt zorgondersteuner in het LAGER, hierdoor krijgen de leerlingen van het 4de leerjaar      

   een nieuwe juf. Welkom juf Lesly! 

* Juf Kaat staat halftijds in het 1ste leerjaar & is ook halftijds zorgondersteuner. Juf Julie zal haar halftijds 

    vervangen in de klas. 

* Juf Lynn neemt nog 1 maand ouderschapsverlof, zij wordt bij de kleuters vervangen door juf Luna.      

      Welkom juf Luna! 

* Het hele schoolteam er klaar voor is om er een ‘SUPER’  schooljaar van te maken! 

 

Na verscheidene keren de verloren voorwerpen te hebben uitgestald, hebben wij opnieuw    

  1 bak met verloren materiaal aan een opvangtehuis geschonken. 

Daarom onze oproep om a.u.b. zeker turngerief, kledij, brooddozen, 

koekendoosjes, drinkbussen,… te naamtekenen zodat we dit aan de 

rechtmatige eigenaar kunnen terug bezorgen. 

Dank voor de medewerking! 

 

Start en einde van de lessen.   

ALLE LLN: We beginnen in de voormiddag om 8.30 uur  en stoppen om 12.05 uur. 

 

1ste  bel: De kinderen van het  1ste leerjaar gaan naar het toilet, nemen hun boekentas en gaan in 

de rij staan. 

De kinderen van 2-3-4-5-6de de leerjaar nemen hun boekentas en gaan in de rij staan. 

KLEUTERS 

8.15 uur: samen met de leerkracht die bewaking heeft, gaan de kleuters naar de 

kleuterspeelplaats. 

1ste bel: De kleuters gaan eventueel nog eens naar het toilet,  nemen hun boekentasje en gaan 

naar de klas. 



De (groot)ouders van de peuters  nemen afscheid & verlaten de speelplaats. 

VEILIGHEID aan de schoolpoort: éénrichting, ‘kiss & ride’, brengen & afhalen LLN 
 

NIEUW !! ELEKTRONISCH bord op de hoek van de 

Kloosterstraat 

 

Éénrichtingsverkeer op volgende momenten: 
 

*Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 9 uur & van 15 tot 16 uur 
 *Op woensdag van 8 tot 9 uur en van 11.30 tot 12.30 uur 

 
Wij vragen aan alle (groot)ouders om de éénrichting  

opnieuw toe te passen.  

 

Proficiat aan alle (groot)ouders en kinderen  die: 

nog steeds gebruik maken van de ‘kiss & ride’, te voet of met de fiets komen, 
hun wagen iets verderop parkeren, carpoolen of de éénrichting toepassen. 

 

Verboden te parkeren vanaf de schuur tot aan de fietsenstalling! (rechterzijde) 

Dankzij jullie bereidwillige medewerking kunnen we de veiligheid van jullie 
kinderen blijven garanderen. 

 
Brengen van de LLN: vanaf 7 uur: ingang via poortje naast schoolhuis. 
 
Afhalen van de LLN:  
  via grote poort aan ‘kiss & ride’ zone (tot 12.10 uur & tot 15.45 uur). 
   via poortje naast schoolhuis (op alle andere tijdstippen). 
 
De leerlingen staan in het ‘TAXI’vak en moeten afgehaald worden door de (groot) 
ouders.  De leerlingen verlaten de speelplaats NIET zonder begeleiding!! 
 
Voetgangersrij: staat aan het speeltuig op de speelplaats van het lager. 
 
Fietsersrij: staat aan de poort van de fietsenstalling. 
 
Beide rijen verplaatsen zich onder begeleiding van leerkrachten tot aan de 
verkeerslichten. 
 

Aan de verkeerslichten staat een leerkracht als ‘gemachtigd opzichter’  
volg hun instructies bij het oversteken a.u.b.! 

 

Aantal kleuters op 1 september 2022: 69 en groeit aan tot 89 leerlingen op 

30/6/2023. 

Aantal leerlingen in het lager op 1 september 2022: 135 leerlingen. 

Totaal op 1 september 2022: 204 leerlingen. 

Totaal op 30/6/2022: 224 leerlingen. 

        Dank voor het vertrouwen! 

 



 

De school investeerde via het spaarpotje van het oudercomité: 
+ 25 nieuwe banken & stoelen voor het 4de leerjaar. 

Een investering van 8.000 euro 
Dankjewel! 

De school liet volgende werken, via het werkingsbudget, uitvoeren: 
+ Drie klassen van het oude schoolgebouw op de eerste verdieping werden geverfd.  
+ Er werden vingerbeveiligingen op verschillende deuren geplaatst. 

Alles samen een investering van meer dan 10.000 euro. 
                                      Geplande werken in de toekomst: 
 +Wij beginnen te sparen om tijdens de volgende zomervakantie de 3 kleuterklassen &     
       het 1ste leerjaar te laten verven. 

 
Het oudercomité zoekt ook nog nieuwe leden.  

Interesse?  
Neem gerust contact op met directeur Jan  directie@vbswieze.be  

Of kom naar één van de volgende vergaderingen.  
Iedereen hartelijk welkom! 

 
* Meester Michel zal directeur Jan halftijds vervangen, hierdoor hebben wij ook een nieuwe halftijdse     

     zorgco aangeworven. Welkom juf Ann!  

De directietaken werden als volgt verdeeld: 

Directeur Jan: opvoedingsproject – materieel en financieel beleid – administratief beheer. 

Directeur Michel: schoolorganisatie en planning – personeelsbeleid – leerlingenbegeleiding. 

Gezamenlijke opdrachten: communicatie, overleg en samenwerking met alle interne en externe 

partners – nascholingen. 

 
WELKOM-dag op donderdag 1 september 2022! 

 
DJ Appelspijs en DJ Tuttefrut verwelkomen alle kinderen  van VBS De schatkist met leuke 

muziek, een toffe groepsdans, een heuse foto-shoot, een picknick en nog zoveel meer. 
De WELKOM-dag wordt alvast een feestje! 

In de verschillende klassen wordt het project ‘WELKOM-dagen’ dan volgende week 
verdergezet. 

 

GEZOCHT! 
Enkele handige papa’s om 2 nieuwe volleybalpalen te plaatsen op de grote 

speelplaats. 
Zodat wij het sportaanbod voor onze kinderen nog kunnen uitbreiden. 

Neem gerust contact op via: directie@vbswieze.be  

mailto:directie@vbswieze.be
mailto:directie@vbswieze.be

