
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Nieuwsbrief september 2021 
 
Beste ouder(s) 
 
VAN HARTE WELKOM (terug) !!!     
 
Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie, ondanks het minder warme 
zomerweer.  
Wij hebben er alvast terug zin in om er een tof schooljaar van te maken, samen met alle leerlingen en 
het hele team van de school.  Ons nieuwe jaarthema ‘de geluksvogels van het STEM-mige Belleveer’. 
 
We zijn inderdaad allen geluksvogels dat we terug naar school kunnen en mogen gaan. We willen 

het geluk dan ook met beide handen vasthouden en dit ook naar de kinderen toe vertalen. Het 

belang van een goede en veilige klas- en schoolomgeving is een item waar we blijvend aan willen 

werken. We willen dan ook dit schooljaar a.d.h.v.. 10 geluksvogels de  pijlers van geluk met de hele 

school verkennen.  

Als we deze sleutels tot geluk dit schooljaar goed kunnen ontplooien, worden we wellicht de 

gelukkigste school in Vlaanderen!       

STEMMig: een school waar je je gelukkig voelt, maar ook een school die verder de leerplannen Mens 

en Maatschappij, Mens en Techniek en Mens en Bewegingscultuur verkent.   

2021- 2022 wordt een jaar van experimenteren op wero en intermenselijk vlak   



 
 
  
  
 
 
 
 
 
Een groot woordje van dank aan Stijn Van Durme. Hij schonk siergrassen voor in onze bloembakken op 
school.  
 
Ook Emile Rogiers liet zijn teken- en schildertalent terug de vrije teugel.  Vanuit mens en beweging 
toverde hij onderstaand ontwerp uit zijn mouw. 
 

 
 
Binnen  ons schoolteam zijn er enkele veranderingen en verschuivingen gebeurd.  Deze zijn terug te 
vinden in de kleine schoolbrochure.  We namen afscheid van juf Renate.  Ze is als mededirectie gestart 
in de VKS Sterrenkind te Serskamp.  Juf An, de zorgcoördinator, neemt loopbaanonderbreking.  We 
zullen haar hard missen.  Ze wordt vervangen door juf Ellen.  Ik stel u hieronder wel kort de 
klasleerkrachten voor zodat je weet bij welke leerkracht uw kind terechtkomt.  
 

 Directie 

Hilde Kerckaert 

09 369 51 11 – 0497 47 02 83 

directie@hetbelleveer.be 

hilde.kerckaert@hetbelleveer.be  

 

 

Secretariaat 

Anneleen Bracke 

09/369.51.11 

secretariaat@hetbelleveer.be 

anneleen.bracke@hetbelleveer.be 

 

Nieuwe CLB medewerker onthaal 

Laura Van Den Berghe 

09/369.22.21 

laura.VanDenBerghe@clbwetteren.be 
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Zorgcoördinator 

Ellen De Vylder 

ellen.devylder@hetbelleveer.be 

 

 

 

Peuterklas (K1A)  

Lindsey De Maesschalck 

lindsey.demaesschalck@hetbelleveer.be 

 

 Kinderverzorgster 

Kathleen Baeyens 

baeyenskathleen@hotmail.com 

 

 1ste kleuterklas (K1B)  

Sofie Dauwe 

sofie.dauwe@hetbelleveer.be  

 

 2de kleuterklas (K2) 

Dina Van Hoorde 

dina.vanhoorde@hetbelleveer.be  

 

 3de kleuterklas (K3) + Kalinka Quet 

Leen Baeyens 

leen.baeyens@hetbelleveer.be  

 

 Kleuterturnen, schrijfdans, 4 uur K3 t.v.v. juf Leen, 

kleuterzorg/media, lerarenplatform 

Kalinka Quet 

kalinka.quet@hetbelleveer.be 

 

 Turnmeester kleuter en lager 

Ward Copers 

Ward.copers@hetbelleveer.be 

 

 

 Eerste leerjaar (L1) 

Ann De Kimpe 

ann.dekimpe@hetbelleveer.be  
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 Tweede leerjaar (L2) 

Nathalie Van Veirdegem 

nathalie.vanveirdegem@hetbelleveer.be  

 

 

 

Derde leerjaar (L3) 

Marijke Goeman 

marijke.goeman@hetbelleveer.be  

 

 

 

 

Derde leerjaar (L3) 

Els Kerckaert 

els.kerckaert@hetbelleveer.be  

 

 

 

Vierde leerjaar (L4) 

Mieke Van Durme 

mieke.vandurme@hetbelleveer.be 

 

 

 

 

Vierde leerjaar( L4)  + ambulante leerkracht midden- en 

bovenbouw 

Jolien Paspont 

jolien.paspont@hetbelleveer.be 

 Vijfde leerjaar (L5) en 4 uur taalinitiatie Frans in L1-L4 

Kim Henderickx 

kim.henderickx@hetbelleveer.be 

 

 Zesde leerjaar (L6) + 5 uur media en ICT pedagogisch 

Koen Claessens 

Koen.claessens@hetbelleveer.be 

 

 

 

 

ambulante leerkracht, L1-L2-L3 

Ruth Teirlynck 

Ruth.teirlynck@hetbelleveer.be 

 

 

 

Ambulante leerkracht lagere school en zorg lager 

Celine De Cock 

Celine.decock@hetbelleveer.be 
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Opvang en middagtoezicht kleuterrefter 

Petra Christiaens 

petra.christiaens@hetbelleveer.be  

 

 Opvang en middagtoezicht refter lager en speelplaats 

Winnie Pauwels 

winnie.opvang.@gmail.com 

 Onderhoud van de school, middagtoezicht kleuterrefter en 

opvang  

Kelly De Ridder 

kelly.opvang@gmail.com 

 
De vernieuwde uitgebreide schoolbrochure staat volledig op de website (tabblad schoolwerking – 
schoolreglement).  Nieuwe ouders krijgen hier een papieren versie van.  De kleine infobrochure wordt 
aan de gezinsoudsten meegegeven.  Ouders die voor hun jongste kind in de lagere school ziektebriefjes 
nodig hebben, vinden dit ook terug in de schoolagenda (leerlingen van L1 kunnen een formulier aan 
het secretariaat bekomen). 
 
Om een goede werking voor iedereen te garanderen, wil ik graag nog even enkele afspraken herhalen. 
 

• In tegenstelling tot de cornaversoepeling voor de maatschappij vanaf 1 september, werden 
voor het onderwijsveld volgende richtlijnen vastgelegd:  

- Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen. 

- Een mondmasker is niet langer altijd verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de 
leerjaar. We vragen wel om er eentje in de schooltas bij te hebben. Mocht er een 
besmetting optreden,  dan kunnen ze meteen een mondmasker dragen . 

- Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere 
volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig. Idem 
voor essentiële derden.  

- Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. 

- Verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. 

- Inzetten op goede handhygiëne blijft eveneens belangrijk. 

- Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school wordt dit gemeld aan CLB 
en volgen we de richtlijnen en aanpak van het CLB. 

- Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht ( vb. turnlessen). 

- De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden. 
De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht. 

- Lunchpauze kan in de refter doorgaan op vaste klasplaatsen. 

- Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker. 
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• Kleuters worden tussen 8u15 en 8u35 ENKEL afgezet aan de groene poort Hekkergemstraat 
waar ze onthaald worden door juf Petra of de directie. Jullie nemen dus aan de groene poort 
afscheid van uw kind. Zo kunnen we er snel voor zorgen dat uw kind zich goed voelt op school. 
Hoe korter het afscheid, hoe minder traantjes ! 

• De kinderen van de lagere school nemen afscheid aan de groene 
poort Hekkergemstraat of ingang Stationsstraat. 

• Kleuters worden afgehaald aan de groene poort in de 
Hekkergemstraat.  Gelieve aan de poort te wachten.  Uw 
(klein)kind wordt door de juf tot aan de schoolpoort begeleid.   
De leerlingen van de lagere school kunnen de school verlaten 
langs de Hekkergemstraat in een schoolrang.  Mogen we u 
vragen om telkens aan de uitgang uw kind(eren) op te wachten?  

• De ingang langs de Hekkergemstraat gaat open van 8u15 tot  8u35, voor de rang om 11u45 
en van 15u30 tot 15u45.  Op andere momenten kan u steeds langs de hoofdingang de school 
binnen. 

• We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind 
regelmatig en op tijd naar school komt.  De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot 
een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  Daarom wensen we graag volgende af te spreken. 
Indien uw kind na 3 keer nog te laat op school komt (dus na 8u35), zal het bij een vierde keer 
te laat komen pas vanaf 13 uur kunnen terugkeren en wordt er een halve dag onwettige 
afwezigheid genoteerd.  

• Leerlingen die thuis gaan eten worden pas vanaf 13u00 terug op school verwacht. 

• De opvang gaat vooral door in de refter van de lagere school, in de turnzaal of buiten.  
Vroegtijdig brengen of laattijdig afhalen komt neer op een toeslag van €2 per begonnen 
kwartier.  Bij laattijdig afhalen, telefonisch verwittigen a.u.b.! 

• Kinderen die alleen naar huis mogen op een ander uur dan 15u30, 16u15 of 16u45 dienen 
hiervan een nota in de agenda, een mail (door te sturen aan 
petra.christiaens@hetbelleveer.be) of briefje te hebben dat ze de school alleen mogen 
verlaten.  Zo niet, blijven ze in de opvang tot een ouder ze ophaalt. 

• De werking van de huiswerkklas volgt in een aparte brief. 

• De warme maaltijden zijn voorzien vanaf donderdag 2 september 2021. Inschrijven kan via 
volgende bestellink https://forms.gle/fk1aWYFBL3h1wSCXA .  Kinderen van 
de lagere school die blijven eten en kraantjeswater drinken, voorzien zich van 
een afsluitbare drinkfles.  Wijziging of annulering enkel doorgeven vóór 8u30 
via maaltijdenbelleveer@gmail.com.  Zoniet, wordt de maaltijd aangerekend. 

• Gelieve de gegevens op de leerlingenfiche die uw kind meekrijgt, te controleren, te 
verbeteren en/of aan te vullen en door beide ouders ondertekend terug te bezorgen aan de 
leerkracht tegen uiterlijk maandag 6 september 2021. 

• Kinderen die medicatie moeten innemen op school dienen hiervoor een attest van de 
dokter te hebben (zie achteraan kleine infobrochure). 

 
 

 
Maandag 6 september organiseren wij terug voor alle ouders een informatieavond.   Deze gaat door 
in de klas van uw oudste kind.  De infoavond start stipt om 19u00. U gaat binnen langs de 
Stationsstraat.  Ouders en leerkrachten dragen een mondkapje.  Bij de ingang van de school 
ontsmetten jullie de handen.  We vragen met aandrang om alleen (1 van beide ouders) naar de 
infoavond te komen.  Kinderen blijven thuis. 
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De klasleerkrachten geven jullie op dat moment uitleg over de werking van hun klas.  Vooraf krijgen 
jullie al info digitaal doorgestuurd.  Je kan deze doornemen zodat we op jullie gerichte vragen kunnen 
antwoorden en we de infoavond in tijd kunnen beperken zodat jullie niet te lang samen zitten. 
Wij hopen jullie terug op school te mogen verwelkomen! 
 
Dit jaar gaan L3 t.e.m. L6 terug op openluchtklassen.  U krijgt hierover ook een woordje uitleg in de 
klas van uw kind.  
 

Mag ik ook jullie medewerking vragen om van onze schoolomgeving 
een veilige schoolomgeving te maken, het jaar door?  Maak er direct een goede gewoonte van om 
reglementair te parkeren op het Dorp of in de Lindenlaan, zodat onze kinderen veilig de straat kunnen 
opgaan!  Fiets of wandel je naar school?  Dit is niet enkel gezond en gezellig, maar zorgt ook voor 
minder verkeer aan onze school.  Voor dit alles, dank je wel! 
 
 

vrijdag 17 september : nationale STRAPdag. Kinderen 
komen die dag bij voorkeur te voet, met fiets, step, met fluo,…  naar school.  
 

 
 
op maandag 20 september om 19u00. 
 
 
 

 
 
veldloop: onder voorbehoud zal deze op 22 september 
doorgaan. 
 
 

 
 
 
Een aanrader! Dit jaar doet onze school ook mee. 
De leerlingen maakten eind vorig schooljaar vogels 
die nu samen in een kunstwerk worden verwerkt. 
Ga samen met je kind op ontdekking! 
 
 
 
 
 

 
 

 Vormsel 2021: zaterdag 18 september, voormiddag (uur is nog niet gekend) 
 Eerste communie 2021: zaterdag 25 september om 14u00 
 
 



 

 
 

oudercontact L1 op maandag 27 en dinsdag 28.09.2021, op afspraak.  
 
 
 
 

 
Tot slot wens ik iedereen van harte een supertof, gezond, bewegingsvol, onderzoekend  en leerrijk 
schooljaar toe!  
 
Hilde Kerckaert 
directie 

 

Nieuws van de vriendenkring 

De vriendenkring is een vereniging van ouders die mee hun schouders willen steken om iets te 

organiseren op school. Zo werd in het verleden o.m. een eetfestijn, lentewandeling, … georganiseerd 

of kwamen er concrete projectjes tot stand als de wilgenhut. Wil je je graag mee engageren op de één 

of andere manier, stuur dan gerust een mailtje naar directie@hetbelleveer.be 


