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NIEUW! 

 

Vanaf 1 september 2017 is basisschool Achter d’Hoven niet meer.  

Daltonschool De Vinkjes is dan de school waar uw kind kwaliteitsvol onderwijs krijgt. 

Deze ommekeer is een proces, waarvoor het team zich zal bijscholen. Stap voor stap 

werken we aan een nieuwe missie en pedagogische visie en wijken we af van het 

traditionele onderwijs. Wij spelen graag in op de talenten van elk kind en wat er van 

hen wordt verwacht in de 21e eeuw: 

  

 Taal en informatie doen werken 

 Kennis doen werken 

 Hun verbeelding doen werken 

 Moderne technologie doen werken 

 Sociale relaties doen werken 

 Verandering doen werken 

 Hun eigen ‘leer-kracht’ doen werken 

 Hun eigen leven doen werken 

 Het leven op deze planeet doen werken  

Het daltononderwijs zet sterk in op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 

samenwerking. 

 

Verantwoordelijkheid: 

- Verantwoordelijkheid leren: uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht 

van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de 

leerstof. De kinderen reflecteren over hun werk. 

- Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Vrijheid is noodzakelijk om 

eigen keuzes te maken. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar mag en 

kan. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen 

te kunnen leren hanteren. 

 

Zelfstandigheid: 

- Wij willen kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en 

handelen. Kinderen moeten daarom leren hoe je informatie vergaart, hoe je 

zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens 

verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. 

- Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom 

wordt er bij ons veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht heeft vaak een 

coachende en begeleidende rol. 

 

Samenwerking: 

- Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren 

samenwerken. Ook met mensen die je zelf niet kiest. Daarom wordt er in onze 

school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Al doende 

leren de leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. 

Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. 



 

Organisatie  

De Vinkjes 

 

Directeur: Rebecca Bosman 

 

directie@tscholeke-devinkjes.be 

 

Wenst u de directie te spreken? 

U bent welkom op afspraak via mail of 0496 36 22 29. 

 

Organisatie: 

Nestje 1 = instapklas (°2016), eerste (°2015) en tweede (°2014) kleuterklas 

Nestje 2 = derde kleuterklas en eerste leerjaar 

Nestje 3 = tweede en derde leerjaar 

Nestje 4 = vierde, vijfde en zesde leerjaar 
 

Zorgcoördinator: Linda Van Bedaf 

zoco@tscholeke-devinkjes.be 

 

Administratief medewerker: Marlies Van Der Sande 

secretariaat@tscholeke-devinkjes.be 

 

Onderhoud: Linda en Dominique 
 

Buschauffeur en begeleidster: Johan en Dominique 

0475 69 92 87 
 

 

 
 
 

Vestigingsplaats  
 

Nieuwe Buiten 1  

2990 Wuustwezel    

tel.: 03 669 63 61 

http://www.tscholeke-devinkjes.be/ 

 



 

Organisatie  

‘t Scholeke 

 

Directeur: Rebecca Bosman 

 

directie@tscholeke-devinkjes.be 

 

Wenst u de directie te spreken? 

U bent welkom op afspraak via mail of 0496 36 22 29. 

 

Organisatie: 
 

De Muizenklas: Instappers (vanaf 2,5 jaar) en eerste kleuterklas (°2015) 

De Kabouters: Tweede kleuterklas  

De Reuzen: Derde kleuterklas  
 

Zorgcoördinator: Linda Van Bedaf 

zoco@tscholeke-devinkjes.be 

 

Administratief medewerkers: Marlies Van Der Sande 

secretariaat@tscholeke-devinkjes.be 

 

Onderhoud: Linda 
 

 
 
 

Vestigingsplaats  
 

Helpt Elkanderstraat 35  

2990 Gooreind    

tel.: 03 663 19 51 
 

http://www.tscholeke-devinkjes.be/       

 

 

 

 

 

Onze school, met twee vestigingsplaatsen, maakt deel uit van GO! Scholengroep 

Antwerpen, Thonetlaan 106, Antwerpen. 

 

Algemeen directeur van de Scholengroep is mevr. Danielle Van Ast.  

 

 

 

 



 

Ouderraad 

 

In de beide scholen is een hardwerkende ouderraad 

aanwezig. Alle geïnteresseerden zijn steeds welkom. 

 

De ouderraad vergadert een viertal keer per schooljaar.   

U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Tijdens deze vergaderingen wordt, samen 

met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten besproken: 
 

- welke activiteiten er zullen georganiseerd worden tijdens het schooljaar 

- waar/wat/wanneer de ouderraad kan ondersteunen 

- algemene schoolse beslommeringen 

- aankopen met de opbrengsten van de activiteiten 

- … 

 

Infomoment 

 

Op dit infomoment kan u kennismaken met de  

leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Tevens wordt algemene informatie verstrekt over de nieuwe 

leerprogramma’s, de pedagogische en didactische uitstappen,  

de rapportering, de manier van werken van de leerkracht, … 

U heeft ook de kans om vragen te stellen. 

 

Data infomoment 

 

Kleuterschool ’t Scholeke: Woensdag 29 augustus 2018 van 13u30 tot 15u30. 

 

Daltonschool De Vinkjes: Donderdag 30 augustus 2018 van 13u30 tot 15u30. 

 
 

 

 



 

Rapporten en oudercontacten 

 

 

Lagere school De Vinkjes 

 23 oktober 2018: L2 tem L6: herfstrapport met oudercontact  

 18 januari 2019: winterrapport  

 2 april 2019: lenterapport met oudercontact (15u30 – 17u: directie + zoco 

aanwezig) 

 25 juni 2019: zomerrapport met oudercontact op uitnodiging 

 28 juni 2019: Afhalen rapporten: info volgt 

 

Kleuterschool De Vinkjes:  

 22 november 2018: kleuters + L1 oudercontact (15u30 – 17u: directie + zoco 

aanwezig) 

 2 april 2019: oudercontact ( 15u30 – 17u: directie + zoco aanwezig) 

 28 juni 2019: prijsuitreiking K3 en afhalen werkjes: info volgt 

 

Kleuterschool ‘t Scholeke:  

 22 november 2018: oudercontact (17u30 – 19u: directie + zoco aanwezig) 

 2 april 2019: oudercontact (17u30 – 19u: directie + zoco aanwezig)  

 18 juni 2019: oudercontact  

 27 juni 2019: prijsuitreiking K3: info volgt 

 

Naast deze oudercontacten kan u de leerkrachten steeds aanspreken als u met 

vragen zit. U kan met hen en de directie een afspraak maken, zodat ook de 

leerkrachten zich kunnen organiseren na de schooluren. 

 



 

 

Gratis basisonderwijs 

 

De school zorgt voor gratis leermiddelen: Handboeken, schriften, werkbladen, 

tekenpapier, knutselmateriaal, … De aangeboden materialen zijn eigendom van de 

school en blijven dus in de klas. Uw kind heeft dus nog schrijfmateriaal nodig om het 

huiswerk te kunnen maken. Als uw kind weinig zorg draagt voor het schrijfmateriaal 

dat in de klas wordt gebruikt, wordt er geen nieuw materiaal voorzien. U voorziet dan 

schrijfmateriaal.  

Een goede raad: Koop enkel wat noodzakelijk is en hergebruik materialen in goede 

staat.  

 

Bijdragen 

 

De school vraagt voor volgende zaken een bijdrage aan  

de ouders: 
 

a) Refteropvang: 50 cent per dag, behalve woensdag 

b) voor- en naschoolse opvang: zie verder 

c) gebruik van het vervoer van en naar de school ’s morgens en ‘s avonds: zie 

verder 

d) Meerdaagse activiteiten : max. € 435 voor 2 schooljaren (voor lagere school) 

e) turn T-shirt voor de lagere school: onze leerlingen turnen in een T-shirt met 

het logo van de school; dit T-shirt in bijhorende turnzak worden aangekocht 

tegen € 10 per stuk 

 

We streven ernaar om regelmatig een culturele uitstap (toneel, film, tentoonstelling, 

...) en een sportieve activiteit te plannen binnen de schooluren. Bij elk van deze 

schooluitstappen betaalt elk kind de inkomprijs voor de activiteit + een bijdrage voor 

de schoolbus (als deze gebruikt wordt); de busprijs wordt gedeeld door het aantal 

reizigers. 

U kan bij uw ziekenfonds een formulier aanvragen voor een kleine tegemoetkoming 

van deze kosten. De school vult dit formulier in en bezorgt het u terug. 

  

Maximumfactuur 2018-2019 (wettelijk vastgelegd) 

Dit schooljaar wordt voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage gevraagd 

van maximaal 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs. 
 

Bovenvermelde uitgaven (a-e) zijn in dit bedrag niet inbegrepen. 

 

Een persoonlijke regeling voor het betalen van de bijdrage is mogelijk, op vraag 

van de ouders en na beslissing door de directeur en het schoolteam. 
 

Betaling: Factuur om de 2 maanden. 

 

Eenmalige acties, al dan niet in samenwerking met de ouderraad (kaartenverkoop, 

foto’s, verkoop wafels, …), worden cash betaald. 

U wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht. 

 



Lunch + gebruik refter 

 

Tijdens de middag kunnen de leerlingen hun boterhammen 

opeten. Het gebruik van de refter kost €0,50.  

Leerlingen van Daltonschool De Vinkjes kunnen soep eten, behalve op woensdag, in de 

periode tussen de herfst -en krokusvakantie. Dit kost €7,50 per maand.  

In de drinkbus wordt water mee naar school gebracht. Deze mogen ze gratis bijvullen 

met kraantjeswater. 

 

Afspraken: 

 

Leerlingen die ’s middags niet blijven eten worden op tijd opgewacht aan de 

schoolpoort. 

In de refter hebben alle leerlingen een plaats die hen toegewezen wordt door de 

leerkrachten. 

Tafelmanieren behoren tot een degelijke opvoeding.  

In het kader van het afval- en gezondheidsbeleid, wordt alleen water (geen energie- 

en koolzuurhoudende dranken en geen fruitsappen) in een drinkbus meegebracht: 

geen brik, geen glazen flesjes en geen blikjes. 

 

Woensdag en vrijdag: 

FRUITDAG 

 

Iedere woensdag en vrijdag eten onze kinderen een gezond  

tussendoortje in de vorm van een stukje fruit of groente. 

Een appel, een peer, een banaan, een wortel, …vervangt dan het koekje.  

We willen jullie vragen het fruit gesneden mee te geven in een doosje. 

Op WOENSDAG en VRIJDAG is GEZOND SNOEPEN TROEF! 

 

Verjaardagen 

 

Bij verjaardagen dringen wij er sterk op aan om  

geen snoep mee te geven. Een klassikale lekkernij (vb cake)  

kan de individuele pakjes vervangen! 

 

 



 

Busvervoer 

 

Indien gewenst en indien mogelijk kan de busdienst  

uw kind(eren) in de onmiddellijke omgeving van  

uw woonplaats komen ophalen en opnieuw afzetten. 

Kinderen die buiten een omtrek van 4km van de school wonen krijgen voorrang.  

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van deze busdienst, mits vooraf telefonisch of 

schriftelijk ons secretariaat te verwittigen. 

 

Tel. secretariaat: 03 669 63 61 

 

Opgelet: 

Het ophalen en terugbrengen van de leerlingen kan alleen wanneer het kind in 

Wuustwezel of Gooreind woont of op de grens van de aanliggende gemeentes. Bij 

twijfel raadpleegt u best het schoolsecretariaat.  

Het juiste uur waarop het kind wordt opgehaald en afgezet is afhankelijk van de 

grootte en de richting van de bustoer (en kan steeds gewijzigd worden); de bustoer 

start om 7u15 en eindigt rond 16u30. 

Kinderen die ingestapt zijn, mogen niet meer van de bus gehaald worden.  

 

Prijzen voor kinderen die binnen 4km van de school wonen:  

1ste kind € 209  

2de kind € 167 

3de en volgende kind(eren) en kleuters € 53  

Vervoergarantie (leefloners) € 43  

Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen  € 53  

  

Afspraken 
 

- iedereen betaalt tijdig zijn bijdrage via de schoolfactuur 

- kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar worden aan de bushalte opgehaald 

- bij onverwachte gebeurtenissen verwittigt u onmiddellijk de busbegeleiding 

0472 63 42 83 

- bij niet of laattijdige betaling kan de toegang tot de bus ontzegd worden 

- bij ongepast gedrag of wanbetaling kan de directie het reizen met de schoolbus 

verbieden 

 

 



 

  

Schooltijden 

 

Aanvang van de lessen       8u50 

Middagpauze                     12u10 – 13u10 

Einde lessen                      15u30 

 

OPGELET: Op vrijdag eindigen de lessen om 15u05! 

 

Het toezicht over de leerlingen door de leerkrachten vangt aan  

om 8u30.  Vóór 8u30 komt niemand op de speelplaats: leerlingen zijn dan ook niet 

verzekerd bij een ongeval. 

Kinderen die tijdens de middag naar huis gaan eten, komen pas terug naar school  

vanaf 12u40. 

Indien je kind om 15u30 of op woensdag om 12u10 of op vrijdag om 15u05 niet werd 

afgehaald, wordt hij/ zij toevertrouwd aan de naschoolse opvang Stekelbees. 

 

In elke klas worden de kleuters ’s morgens verwelkomd door de leerkracht met een 

“onthaalmoment”. 

Om dit onthaal vlot te laten verlopen, verwachten wij de kleuters ten laatste om 

8u50 in de school. Maak het je kleuter niet te moeilijk en laat daarom het afscheid 

niet te lang duren. De traantjes zullen vlug drogen! Blijf dus niet wachten tot de 

kleuters naar de klas gaan. 

 

Speeltijden: 8u30-8u50      10u40-10u55      12u10-13u10      14u25-14u40 

OPGELET: Op vrijdag is de laatste speeltijd van 14u00 tot 14u15! 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

 

We werken samen met de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees,  

in al hun vestigingen: Braken, Sterbos, Loenhout, Wuustwezel en Gooreind. 

Stekelbees werkt samen met het gemeentebestuur. Zij vangen kinderen op: 

 

- ’s morgens vanaf 7u00 tot het begin van de school 

 

- ’ s avonds van het uitgaan van de school tot 18u30 

 

- woensdagnamiddag tot 18u30 

 

- vakantie- en snipperdagen van 7u00 tot 18u30 

  

Stekelbees vangt enkel kinderen op die ingeschreven zijn. 

De inschrijving is gratis. 

 



 

Schoolzwemmen 

 

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar  

zwemmen in het zwembad van Zundert.   

U ontvangt de planning in het begin van het schooljaar. 

Professionele zwembegeleiding wordt voorzien. 

Let op: het zwembad laat geen zwemshort toe en verplicht een badmuts volgens 

zwemniveau. De leerkracht zorgt voor de juiste badmuts. Deze worden gefactureerd.  

 

 

Sporten 

 

Alle kleuters dragen turnpantoffels. 

Deze pantoffels blijven op school.  

De kleuters oefenen het zelfstandig aan- en uitdoen van de schoenen. Zorg daarom 

voor gemakkelijk schoeisel zonder veters. Laat ze thuis ook oefenen. De kleuters van 

nestje 1 in Wuustwezel turnen op blote voeten. 

 

De kinderen van nestje 2, 3 & 4 sporten wekelijks in de gemeentelijke sporthal. Zij 

dragen een turnshirt en gebruiken de turnzak van school, waarop het nieuwe logo 

staat gedrukt. Dit ensemble kost €10 en wordt gefactureerd. 

In de turnzak zit: sportschoenen met witte zool, sportsokken, sportshort en 

eventueel een deodorantroller. De meisjes voorzien nog haarelastiekjes. Tijdens het 

sporten mogen de leerlingen geen juwelen dragen. Ten gepaste tijden krijgen de 

leerlingen deze sportzak mee om alle kledij eens te wassen. Na het sporten gaan de 

leerlingen in de douche. 

 

Naammerk alle persoonlijke spulletjes! 

 

Levensbeschouwelijke 

vakken 

 

Bij de inschrijving van uw dochter/zoon in de lagere school heeft u de keuze gemaakt 

tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele 

zedenleer. Die keuze geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. 
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit 

schooljaar, tenzij u uw keuze wijzigt. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van 

levensbeschouwing wenst te wijzigen moet dit voor 30 juni 2018 gebeuren. Als ouder, 

voogd of meerderjarige leerling vraagt u een nieuw keuzeformulier aan bij de 

leerkracht en bezorgt het weer vóór 30 juni 2018. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 

september 2018 en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek. 

 



 

Afwezigheden 

 

Verwittig bij afwezigheid de school, de directie of het  

secretariaat. 
 

Bij afwezigheid van méér dan 3 opeenvolgende dagen dient een doktersattest te 

worden binnengebracht.  

Voor kortere afwezigheden volstaat een apart briefje van de ouders met de reden 

van afwezigheid.  Dit kan slechts 4x per schooljaar. Daarna is steeds een 

doktersbewijs noodzakelijk! Deze briefjes zitten in het agenda. 

Raadpleeg het schoolreglement voor verdere informatie. 
 

Elke afwezigheid moet gewettigd worden! “Familiale redenen” wordt door de 

verificatiedienst niet aanvaard als een geldige reden. 

Kleuters zijn niet leerplichtig en hoeven dus geen afwezigheidsbriefje in te leveren.  

Leerplichtige kleuters, vanaf 6 jaar, vallen wel onder dezelfde regeling als kinderen 

van de lagere school!   

 

Adresverandering 

 

Het is voor de school heel nuttig adresveranderingen en  

andere familiale wijzigingen (telefoon, GSM, e-mail, …) 

onmiddellijk door te geven. Zo kunnen wij u bij dringende  

gevallen steeds bereiken. 

 

CLB 

 

Het CLB-centrum van onze basisschool heeft drie functies. 
 

1.  Noodzakelijke tussenkomsten 

-adviezen geven in verband met vervroegde overgang van kleuter  

naar lager onderwijs 

-attest afleveren bij overgang naar het buitengewoon onderwijs 

-attest afleveren bij een extra jaartje kleuteronderwijs 
 

2.  Gebruikelijke tussenkomsten 

-advies geven bij leer- en opvoedingsproblemen. 

-advies geven bij schoolovergangen en studiekeuzes 

 

3.  Wettelijke verplichte tussenkomsten 

De wet op het medisch schooltoezicht bepaalt dat zowel in het kleuteronderwijs als 

in de lagere school bepaalde klassen medisch gecontroleerd moeten worden door de 

verpleegster en de schooldokter. 

 

Hoofdzetel 

GO! CLB Antwerpen, Ruggeveldlaan 471, 2100 Deurne 

tel.: 03 232 23 82  info@clb-antwerpen.be www.clb-antwerpen.be  

 

 

 

mailto:info@clb-antwerpen.be
http://www.clb-antwerpen.be/


 

 

10 op 10 voor verkeer 

 

 

Zowel de kleuterschool als de lagere school besteedt heel wat aandacht 

aan verkeersopvoeding.  Elke klas vertrekt vanuit de leerplandoelstellingen 

met aandacht voor de verticale samenhang tussen de leerjaren (leerlijnen): 

 aanbrengen van kennis in de klas 

 oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving zoals de speelplaats 

of turnzaal  

 oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer  (eerst in een autoluwe 

omgeving)  

 toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen naar de 

bibliotheek, het zwembad … 

De school werkte voor elke leerjaar, kleuter- en lager onderwijs, een 

“verkeersdiploma” uit. Op dit diploma staan de doelstellingen vermeld die moeten 

bereikt zijn om het diploma te kunnen ontvangen. 

Leerlingen ontvangen dit diploma op het einde van het schooljaar. 

 

Acties 

 

* per trimester organiseert de school een verkeers(halve)dag met aandacht voor de 

opgestelde leerlijn 

 

* tussendoor kunnen aparte verkeersmomenten ingelast worden 

 

* op regelmatige basis wordt de verkeerspolitie van Wuustwezel bij het 

verkeersonderwijs betrokken 

 

* in september doen we mee aan de nationale Strapdag, waarbij we vragen om te voet 

of met de fiets naar school te komen 

 

* de derde graad doet mee aan “De Grote Verkeerstoets” en “Het Grote 

Fietsexamen” 

 

* jaarlijks wordt voor de ganse school de fluovestactie herhaald in de periode na de 

herfstvakantie tot de krokusvakantie 

 

* tijdens schooluitstappen en tijdens de verkeerslessen op straat dragen al onze 

leerlingen een fluohesje 

 

* bij uitstappen met de fiets draagt elke leerling een fluohesje en bij voorkeur een 

valhelm 

 

 



 

Gezondheid 

 

Elk kind wordt, jammer genoeg, wel eens ziek! 

THUISHOUDEN is de beste remedie! Ook wie koorts heeft,  

moet thuis blijven. Zo worden andere leerlingen niet besmet. 

Bij regelmatig voorkomende kinderziektes (windpokken, mazelen, …) overlegt de 

school met de CLB-arts om de juiste maatregelen te treffen. 

Om o.a. allergische reacties te voorkomen, mogen de leerkrachten geen 

geneesmiddelen toedienen aan de leerlingen. Indien dit, om uitzonderlijke redenen, 

toch noodzakelijk is, dient u een schriftelijke toelating van de dokter te bezorgen 

aan de klastitularis. 

De school beschikt over een speciaal formulier waarop u een aantal gegevens dient in 

te vullen. U bekomt dit formulier op vraag aan de leerkracht en vindt het terug in het 

schoolreglement. 

 

LAAT NOOIT MEDICIJNEN IN DE BOEKENTAS ACHTER! 

ZIEKE KINDEREN WORDEN THUISGEHOUDEN om besmetting te voorkomen! 

 

Als uw kind ziek wordt tijdens de schooluren bellen we u of de daarvoor voorziene 

noodnummers op. U probeert uw kind dan zo snel mogelijk op te halen. 

 

Luizen zijn vervelende “jeukbeesten” en ook zeer besmettelijk: wie deze lastige 

vriendjes op bezoek heeft verwittigt de school en behandelt thuis het hoofd. 

 

Pestbeleid 

 

De school probeert het pestgedrag van jongeren te vermijden 

door een gestructureerde aanpak. Wanneer pestgedrag opduikt  

worden volgende stappen in deze volgorde ondernomen: 

 

* gesprek pester/gepeste met de leerkracht: uitspreken van vermaning 

 

* nota in agenda door leerkracht 

 

* gesprek met de ouder(s) o.l.v. de leerkracht 

 

* gesprek pester/gepeste met de leerkracht: straftaak 

 

* gesprek pester/gepeste met directie 

 

* gesprek met de ouder(s) o.l.v. directie (en eventueel leerkracht) 

 

* straftaak door directie 

 

* schorsing (mogelijk 1 tot 3 dagen) 

 

* uitsluiting (in extreme gevallen) 

 

 



Gedrag, houding en orde in 

De Vinkjes en ‘t Scholeke 

 

Algemeen: 
 

Onze leerlingen gedragen zich correct op school,  

op schooluitstappen, op weg van en naar de school  

en op de schoolbus. 

 

Alle leerlingen hebben een infomap. Daarin komen de infobrieven van school of 

mededelingen van thuis. Kijk dit als ouder elke dag even na. De leerlingen van de 

lagere school hebben daarbovenop een agenda. Bekijk en onderteken deze dagelijks. 

Bij schooluitstappen en tijdens verkeersuitstappen dragen onze leerlingen steeds hun 

fluohesje.  

 

Wanneer er een “ongelukje” gebeurt, hebben wij reservekledij in voorraad. Toch is 

het handig om voor de kleuters enkele reservebroekjes en sokken in een zakje aan de 

kapstok te hangen. Mocht uw kindje een kledingstuk van de school gebruikt hebben, 

dan hopen wij dit zo vlug mogelijk gewassen terug te krijgen. 

 

Kauwgom is verboden op het schoolterrein en op de schoolbus. 

 

Alle persoonlijke eigendommen: jassen, mutsen e.d. worden voorzien van de     

volledige naam. 

 

Horloges en andere waardevolle voorwerpen worden op eigen risico mee naar school 

gebracht. 

 

De kinderen brengen geen onnodig geld mee naar school (zeker niet in de jaszakken 

laten zitten tijdens de lessen). 

 

Hoofddeksels worden afgezet binnen de gebouwen. 

 

Hoofddoeken worden alleen toegelaten tijdens de lessen Islamitische godsdienst. 

 

MP3-spelers, videospelletjes of tablets worden niet mee naar school gebracht. 

 

Gsm’s worden in de boekentas bewaard en afgezet vóór het betreden van de school.  

Verloren/stukgeraakte Gsm’s worden niet vergoed. 

 

Speelgoed wordt niet meegebracht naar school. De school is niet aansprakelijk voor 

verlies of schade. 

 

De leerlingen komen naar school in verzorgde kledij en met aangepast schoeisel. 

Geen strandkledij bij warm weer! 

 

(Langdurige) vrijstellingen voor lichamelijke opvoeding en/of zwemmen worden enkel 

toegestaan mits doktersattest. 

 



 

Leerlingen van de lagere school die een vrijstelling verkregen hebben tot het 

volgen van levensbeschouwelijke vakken, zorgen zelf voor aangepaste lectuur i.v.m. 

hun geloofsovertuiging en bevinden zich in de hun aangeduide klas. 

 

Er geldt een algemeen rookverbod op het hele schoolterrein. Als gezonde school 

willen we een voorbeeld zijn, maar we rekenen hiervoor ook op de ouders. 

 

In de klas: 
 

Kinderen van de lagere school schikken de boekentassen en de lessenaars ordelijk. 

 

Tasje (geen trolly) van de kleuters: Boterhammen in een brooddoos, koek of fruit in 

een potje, pakje papieren zakdoekjes en infomap. 

 

Boekentas van de lagere schoolleerlingen: Agenda, infomap, boterhammen in 

brooddoos, koek of fruit in een potje, geen overbodige kilo’s. Ook de leerkrachten 

denken hieraan. 

 

Huistaken en lessen worden gemaakt en ingestudeerd zoals in de agenda vermeld 

staat. 

 

Huistaken dienen gemaakt te worden tegen de dag waarop ze ingeschreven zijn. 

 

De boeken en schriften worden met zorg behandeld. 

Bij onherstelbaar toegebrachte schade of verlies dient de vervangwaarde van het 

boek betaald te worden. 

 

Het naar de klas gaan en de klas verlaten, gebeurt in rij en onder begeleiding van de 

leerkracht. 

 

In Daltonschool De Vinkjes wachten de ouders de kinderen op aan de schoolpoort. In 

’t Scholeke wachten de ouders aan de witte deur. Respecteer de uren: om 15u30, op 

woensdag om 12u10 en op vrijdag om 15u05. 

 

De ouders parkeren niet voor de schoolpoort of voor de garages van de buren. Wees 

een verkeersveilige ouder: Denk aan de autogordel, zone 30 en het juist parkeren. De 

voetgangers gebruiken de oversteekplaatsen. De kinderen wandelen het best aan de 

huizenkant. Vergeet je fluovest niet! 

 

Op de speelplaats: 

 

De kinderen begeven zich ’s morgens direct naar de speelplaats en zeggen 

‘goedemorgen’ tegen de leerkracht die de bewaking doet. 

 

In De Vinkjes staan de kinderen bij het eerste belsignaal in de voorziene rij. Bij het 

tweede belsignaal staan de kinderen netjes in de rij en zijn ze stil. In ’t Scholeke 

gaan de kleuters op hun stip staan als de leerkracht het liedje zingt. Ook dan zijn de 

kleuters stil. 

 



Op de speelplaats staan de leerlingen onder toezicht van de leerkracht en houden ze 

zich aan de speelplaatsafspraken. Deze afspraken worden op de infoavond met u 

meegedeeld. 

 

Wij willen een afvalluwe school zijn. Boterhammen worden meegebracht in een 

brooddoos. De school voorziet eenmalig een drinkbus en een koek- of fruitdoos. Als 

deze kapot of kwijt is kan u een nieuwe aankopen via het secretariaat of de 

klasleerkracht. Deze wordt dan gefactureerd aan €2,5 per stuk. 

 

Tijdens de speeltijden bevinden er zich geen leerlingen in de gangen of klaslokalen 

zonder toestemming van de leerkracht of directie. 

 

Voor de kleuters gebeurt het toiletbezoek net voor en na de speeltijd. 

 

Op de speelplaats wordt er niet gefietst. De leerlingen stappen af aan de schoolpoort 

en zetten de fiets netjes in de fietsenstalling. 

 

De boekentassen worden ordelijk op de voorziene plaats gezet. 

 

Eens de leerlingen binnen de schoolpoort zijn, verlaten zij de school niet meer zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de directeur of de leerkracht(en). 
 

_____________________________________________ 

 

 

WIJ WENSEN U EEN FIJN SCHOOLJAAR TOE! 

 

Schoolteam en directie. 



 

Belangrijke data 

 

29 augustus 2018: ’t Scholeke: Kijk- en infomoment van 13u30 tot 15u30 

30 augustus 2018: De Vinkjes: Kijk- en infomoment van 13u30 tot 15u30 

 

3 september 2018:  

8u50 officiële opening ’t Scholeke schooljaar ‘18 – ‘19 

15u30 officiële opening De Vinkjes schooljaar ’18 – ’19 

 

21 september 2018: Strapdag 

26 september 2018: De Vinkjes: Pedagogische studiedag 

28 september 2018: Lagere school De Vinkjes: Scholenveldloop (info volgt) 

28 september 2018: ’t Scholeke: Pedagogische studiedag 

 

15 oktober 2018: 9u30 – 10u30 kijkmoment De Vinkjes 

17 oktober 2018: 9u30 – 10u30 kijkmoment ’t Scholeke 

20 oktober 2018: ’t Scholeke: Spaghettifeest 

29 oktober – 2 november 2018: Herfstvakantie 

 

5 november 2018 – 1 maart 2019: Fluovestactie 

 

10 december 2018: 9u30 – 10u30 kijkmoment De Vinkjes 

12 december 2018: 9u30 – 10u30 kijkmoment ’t Scholeke 

24 december 2018 – 4 januari 2019: Kerstvakantie 

 

28 januari 2019: 9u30 – 10u30 kijkmoment De Vinkjes 

30 januari 2019: 9u30 – 10u30 kijkmoment ’t Scholeke 

 

11 februari 2019: ’t Scholeke + De Vinkjes: Facultatieve verlofdag 

 

4 maart – 8 maart 2019: Krokusvakantie 

30 maart 2019: Schoolfeest ’t Scholeke 50 jaar! 

 

1 april 2019: 9u30 – 10u30 kijkmoment De Vinkjes 

3 april 2019: 9u30 – 10u30 kijkmoment ‘t Scholeke 

8 april – 22 april 2019: Paasvakantie 

 

1 mei 2019: Feest van de arbeid 

4 mei 2019: Schoolfeest De Vinkjes 

20 mei 2019: 9u30 – 10u30 kijkmoment De Vinkjes 

22 mei 2019: 9u30 – 10u30 kijkmoment ’t Scholeke 

24 mei 2019: De Vinkjes: Pedagogische studiedag 

29 mei 2019: ’t Scholeke: Pedagogische studiedag 

30 mei 2019: Hemelvaartsdag 

31 mei 2019: Brugdag 

10 juni 2019: Pinkstermaandag 

11 juni 2019: ’t Scholeke + De Vinkjes: Facultatieve verlofdag 
 


