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Welkom in GO! basisschool De Wijze Boom  

 

Beste ouder(s) 

 

Het team van De Wijze Boom is blij en fier om jullie deze infobrochure aan te bieden. Wij vinden het 

fijn om jullie op deze manier wegwijs te maken in de dagelijkse werking van onze school.  

Wij willen jullie vragen om eventjes de tijd te nemen om deze infobrochure grondig door te nemen.  

Wij wensen jullie veel lees- en ontdekkingsplezier! 

 

Wendy Dossche Vandevoorde – directeur 

 

 

Bekijk onze website.  

Het is zeker de moeite waard!   

 

 

 

 

 

 

 

GO! basisschool De Wijze Boom 

Sint-Baafskouterstraat 129

9040 Sint-Amandsberg

Tel.: 09/218.86.76 

E-mail: info@bsdewijzeboom.be

Website: www.bsdewijzeboom.be

mailto:info@bsdewijzeboom.be
http://www.bsdewijzeboom.be/
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 Missie van GO! basisschool De Wijze Boom  

 

 
Deze school 

begon als een boom. 
Met alles er aan. 

Voor ons is iedereen gelijk, 
net lijk een eik. 

Een leuke school met iedereen er bij. 
Wat je nodig hebt is dit, zoals wij. 

Dit is voor mij en jou en iedereen die van je houdt. 
Wat maakt het uit wie je bent of hoe je denkt. 

Deze school is een boom met al zijn blaadjes er aan. 
En deze boom groeit net als onze school, zoals iedereen het wilt. 

Iedereen is er voor jou. 
Deze school is leuk: zoveel groen en zoveel kinderen. 

Alles is leuk aan deze school. 
Hier groei je mee met deze school, 

overal doorheen. 
Met iedereen die je maar wilt 

 
                                                                                                                          Geschreven door Kaat, leerlinge 
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 Visie van GO! basisschool De Wijze Boom  
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 Het team van GO! basisschool De Wijze Boom  

 Directeur: Wendy Dossche Vandevoorde  

 Secretariaat: juf Evelyne en juf Naomi   

 ICT: meester Alexander  

 

 Kleuterschool  

Beleidsmedewerker kleuterafdeling: juf Ine  

Peuterklas A: juf Wies en juf Fébe  

 

Peuterklas B: juf Magali (vervangen door juf Oona)     

K1A: juf Katrien en juf Stacey  

K1B: juf Natalie 

 

K2A: juf Anne-Sophie    

K2B: juf Malou   

K3A: juf Liesbet  

K3B: juf Zoë (vervangen door juf Laura)   

Bewegingsrecreatie: juf Ineke, juf Fébe en meester Niels  

Zorg / SES: peuters, K1 en K2: juf Ineke 

Zorg / SES: K3: juf Ine  

Kinderverzorgster: juf Stacey 
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Communicatie   

 Lagere school  

L1A: juf Lut  L4A: juf Sarah DR. 

L1B: juf Silke en juf Kim L4B: juf Delphine 

L2A: juf Hilde P. L5A: juf Lisa en juf Deborah (¼)  

L2B: juf Sabine en juf Liesbet L5B: juf Anke  

L3A: juf Hanne en juf Marijn L6A: juf Sarah DW.  

L3B: meester Patrick L6B: meester Kiliaan    

 

SES: juf Deborah en juf Marijn RKGD:  juf Maria  

Zorgcoördinator:  juf Ruth  ISL: meester Mohamed  

LO en zwemmen:  juf Ruth en meester Niels   NCZ:  juf Els   
 

 

 
 

 Vinden wij erg belangrijk 

 Mailadres directeur: dir.bsdewijzeboom@scholengroep.gent  

 Algemeen mailadres school: info@bsdewijzeboom.be  

 Mailadressen secretariaat:  

evelyne.michiels@bsdewijzeboom.be  

naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be  

 Er kan met iedereen een afspraak worden gemaakt 

• Directeur 

• Zorgcoördinator 

• SES-leerkrachten  

• Klasleerkrachten 

• Bijzondere leermeesters 

• Opvangjuffen  

• De website van onze school: www.bsdewijzeboom.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:dir.bsdewijzeboom@scholengroep.gent
mailto:info@bsdewijzeboom.be
mailto:evelyne.michiels@bsdewijzeboom.be
mailto:naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be
http://www.bsdewijzeboom.be/
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De kleuterschool   

 

Mijn nieuwe klas. 

Heel veel kindjes bij elkaar. 

Oh! Wat leuk! Wat doen ze daar? 

Spelen in de poppenhoek, 

plaatjes kijken in een boek. 

Verven met een grote kwast. 

Kijken of de puzzel past. 

Water drinken 

uit de kraan. 

Even bij de juf gaan staan. 

’t Is tijd om naar school te gaan. 

Dag mama, dag papa, 

dag broer, dag zus 

‘k ga nu naar de juf, 

hier,... nog een dikke kus. 

 

Start moment van de dag  

 Aankomstmoment verzamelplaats Vertrekmoment 
 

Peuters 8u10 tot 8u25 
poort aan de Ukkeplek   

In het peuterhuisje   15u20 
poort aan de Wijmakker 

K1 – 2 – 3  8u10 tot 8u25 
poort aan de Adolf Baeyensstraat 

kleuterspeelplaats 15u20 
poort aan de Wijmakker 

 

Graag rekening houden met de volgende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen: 

 Vanaf de tweede schooldag betreden de kinderen van K1, K2 en K3 ZELFSTANDIG het 
schooldomein.  

 (Groot)ouders kunnen het schooldomein niet betreden.  

 Als u ’s morgens een peuter en (een) oudere kleuter(s) binnenbrengt op het kleuterdomein, 
vragen we u om eerst de oudere kleuter(s) aan de Adolf Baeyenstraat af te zetten en nadien 
de jongste kleuter via de poort aan Ukkeplek naar het peuterhuisje te brengen. 

 Ouders mogen met hun peuter meekomen tot in het peuterhuisje mits het dragen van een 
mondmasker en rekening houdend met de social distancing van 1,5 meter.  

 Indien u om een bepaalde reden toch het schooldomein dient te betreden (oudergesprek, iets 
afgeven, …) dan kan u het secretariaat telefonisch bereiken of aanbellen bij de tweede 
schoolpoort in de Sint-Baafskouterstraat.  
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Dagindeling 

 

Bewegingsrecreatie   

Bewegingsrecreatie of eenvoudiger gezegd turnen bij kleuters wordt zeer breed gezien. Dit gaat bij 

peuters van experimenteren en exploreren, ontdekken van verschillende materialen en toestellen, tot 

de oudste kleuters echte spelvormen met duidelijke regels die nageleefd dienen te worden om het 

spel tot een goed einde te brengen. 

Zowel de grove (klimmen, klauteren, …) als de fijne motoriek (pincetgreep, evenwicht, …) worden in 

de turnles aangesproken en verbeterd. Dit kan aan de hand van spelvormen, experimenteren, 

dansopdrachten, bewegingsomlopen, bewegingsverhaal, …  

In de turnzaal zelf bevindt zich een uitgebreid aanbod aan materialen, zodat kleuters niet wekelijks 

dezelfde activiteiten voorgeschoteld krijgen. Dit zorgt ervoor dat ze steeds geboeid zijn en 

gestimuleerd kunnen worden tot actieve betrokkenheid tijdens de lesjes. Dit uitgebreide aanbod aan 

materialen gaat van kleine pittenzakjes, lintjes en ballen tot een kleuterplint, trampoline en een groot 

klimrek.  

Reservekledij voor kindjes uit de peuter- en 1ste kleuterklas 
 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar of bij het instapmoment tijdens het lopende schooljaar vragen 

wij aan alle ouders om reservekleertjes te voorzien en in het eigen vakje of bakje van uw kapoen te 

leggen of aan de kapstok. Gelieve deze te naamtekenen en in een plastiekzakje te steken. Probeer 

ervoor te zorgen dat uw kapoen gemakkelijke kledij aanheeft. Bretellen en een riem kunnen 

bijvoorbeeld wat moeilijker zijn. 

 

Zakdoekjes  
 
Om hygiënische redenen is het eigenlijk het beste om met papieren zakdoekjes te werken. Het is 

tevens ook handiger. Zo kunnen onze juffen ervoor zorgen dat er steeds op een hygiënische manier 

neusjes proper gemaakt kunnen worden. Mogen wij u vragen om aan het begin van elk schooljaar of 

bij de instap een doos papieren zakdoekjes mee te geven met uw kapoen? Zo kunnen de kindjes altijd 

en overal hun eigen zakdoek nemen. Ze leren tevens ook snuiten met een klein stappenplan. Bij de 

peutertjes en kleutertjes uit de 1ste kleuterklas vragen wij ook om vochtige doekjes mee te brengen. 
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De lagere school  

 

Klasblog of Facebookpagina  
 
De klasleerkracht van uw zoon / uw dochter nodigt u uit om op de klasblog of Facebookpagina (enkel 

voor de ouders van het klasje) te komen piepen. U kan de uitleg bekomen bij de klasleerkracht.  

Op de klasblog of Facebookpagina vindt u enerzijds mooie foto’s van uw kapoen en anderzijds kan u 

te weten komen aan welke thema’s men heeft gewerkt in de klas.  

Oudercontacten  

De oudercontactweken liggen als volgt vast: 

 Maandag 16 november t.e.m. vrijdag 20 november: KLS  

 Maandag 21 juni t.e.m. vrijdag 25 juni: KLS  

 U zal via de klasleerkracht nog vernemen op welke dagen het oudergesprek 
zal kunnen doorgaan. 

 

Oudercontacten op aanvraag:  

 Maandag 22 maart t.e.m. vrijdag 26 maart: KLS  
 

 

 

 
Een kind is als een vlinder in de wind. 

De ene vliegt hoog, 

de ander laag, 

maar ieder doet het 

op zijn eigen manier. 

Ieder kind is kleurrijk. 

Ieder kind is welkom. 

 

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid 

met eigen interesses, talenten en ambities. 

We streven ernaar om bij alle kinderen 

maximale vooruitgang te realiseren. 

 

Goed uitgeruste klassen, een fijne schoolsfeer, individuele aandacht en een sterk dynamisch, 

kindgericht team zorgen ervoor dat uw kind met sprongen vooruit gaat. 
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Dagindeling 

 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen                                                                                                                                       

De kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar gaan zwemmen om de 14 

dagen in zwembad Rozebroeken. De juf of meester begeleidt de kinderen heen 

en terug naar het zwembad (te voet via het park). Wanneer het geen 

zwemweek is, krijgen deze kinderen 2 uur lichamelijke opvoeding.                        

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen wekelijks 2 uur lichamelijke opvoeding.                           

Zij gaan een drietal keer per schooljaar zwemmen.  

Turnkledij:  

 Een gemakkelijke turnbroek (kort en/of lang) (het kleur maakt niet uit)  

 Een paar turnpantoffels die zowel voor binnen als buiten gebruikt kunnen worden 

 Een T-shirt (het kleur maakt niet uit) 

 Geheel vrijblijvend kan je ook een T-shirt van De Wijze Boom aankopen (via het 

secretariaat voor € 9,00)   

 

Gelieve een turnzak mee te geven aan uw zoon/dochter en de turnkledij te naamtekenen.  

Schoolzwemmen:  

 

De zwemregeling wordt door de desbetreffende klas- en zwemleerkracht tijdig doorgegeven.  

 

Schoolagenda  
 
Mogen wij u vragen om elke dag de schoolagenda van uw kind na te kijken en te ondertekenen. De 

schoolagenda van het eerste leerjaar is anders dan de schoolagenda van het tweede t.e.m. het zesde 

leerjaar. 
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Rapporten en oudercontacten 

Vakantieregeling en vrije dagen  

Huiswerkstudie   
 

Op maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerkstudie voorzien.                       

Deze klas start om 15u30 en eindigt om 16u00. Dit is volledig vrijblijvend.                              

Er is geen huiswerk- en studieklas op woensdag en vrijdag.                                              

De huiswerkstudie is gratis.  

 

Vrije keuze levensbeschouwelijke vakken  

Kinderen uit de 3de kleuterklas ontvangen begin juni een keuzeformulier van levensbeschouwelijk vak. 

Andere kinderen kunnen hun keuze vóór 30 juni van het voorgaande schooljaar wijzigen en dit door 

het te melden op het secretariaat. De ouders vullen het keuzeformulier in.   

 

 
 

 

De rapportperiodes liggen als volgt vast:  

° Vrijdag 30 oktober 2020: herfstrapport  

° Vrijdag 18 december 2020: kerstrapport  

° Vrijdag 19 maart 2021: lenterapport  

° Maandag 28 juni 2021: eindrapport  

De oudercontactweken liggen als volgt vast: 

 Maandag 26 oktober t.e.m. vrijdag 30 oktober: LG  

 Maandag 28 juni: oudercontact L1 t.e.m. L5  

 U zal via de klasleerkracht nog vernemen op welke dagen het oudergesprek 
zal kunnen doorgaan. 
 

Oudercontacten op aanvraag:  

 Maandag 22 maart t.e.m. vrijdag 26 maart: LG 

 

 
 

- Donderdag 8 oktober 2020: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)   

- Vrijdag 9 oktober 2020: facultatieve vrije dag  

- Maandag 2 november 2020 t.e.m. vrijdag 6 november 2020: herfstvakantie  

- Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand (geen school)  

- Maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021: kerstvakantie 

- Woensdag 3 februari 2021: pedagogische studievoormiddag (geen school voor de kinderen)  

- Maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021: krokusvakantie  

- Maandag 15 maart 2021: facultatieve vrije dag  

- Maandag 5 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021: paasvakantie  

- Donderdag 13 mei 2021: O.-L.H. Hemelvaart (geen school)  

- Vrijdag 14 mei 2021: vrije dag  

- Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag (geen school) 
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Schoolkalender  

Schoolreglement  

Schooltoelage  

Brieven 

Facebookpagina 

 

 

U zal in de eerste schoolweek de kalender digitaal ontvangen. Hierop staan reeds 

tal van activiteiten gepland. Deze schoolkalender is ook terug te vinden op de 

schoolwebsite (www.bsdewijzeboom.be). Het kan ook wel gebeuren dat er nog 

een onverwachtse uitstap wordt gepland maar dan ontvangt u hierover tijdig een 

informatiebriefje van de juf of meester.  

 

 

 

Op de schoolwebsite (www.bsdewijzeboom.be) kan u het schoolreglement digitaal terugvinden. 

 Onderstaande documenten krijgt u op papier. We krijgen deze documenten graag ondertekend terug.  

 Schoolreglement en PPGO!  

 Doktersattest toezicht op inname medicatie (enkel indien nodig)  

 Toestemming maken/publiceren beeld- en audiomateriaal  

 Formulier uitoefening rechten inzake privacy 

 

 

 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar                         

2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.                             

Je moet dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling 

van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere 

kinderbijslagfonds).  

 

 

 
U zal de maandbrieven en algemene brieven digitaal ontvangen.  

 

 

 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een vernieuwde facebookpagina van De Wijze Boom. Op deze 

pagina kan u een aankondiging van activiteiten terugvinden, foto’s van activiteiten, …. Deze pagina 

wordt enkel gebruikt om vanuit de school de ouders te informeren en op de hoogte te houden. Het is 

geenszins de bedoeling dat daar andere mededelingen en/of boodschappen worden gepost. Indien u 

een kijkje wenst te nemen, dan kan dit via de volgende pagina: GO basisschool De Wijze Boom.  
 

http://www.bsdewijzeboom.be/
http://www.bsdewijzeboom.be/
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Middagopvang 

Kennismaking met onze partner in maaltijden   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve dit bedrag ten laatste eind september 2020 te storten op het volgende rekeningnummer:   

BE 70 0016 1499 4325 

(SGR 22 – BS De Wijze Boom)  

Gelieve als mededeling: MIDDAGOPVANG + NAAM + KLAS van uw kind te vermelden 

 
 

 

 

Voorstelling van de keuken  

 Agape is gestart als kleine centrale keuken die enkel maaltijden bezorgd aan de scholen van 

Scholengroep Brussel.  

 Het klantenbestand van Agape is uitgebreid naar andere scholengroepen en tal van 

kinderdagverblijven buiten het Brusselse.  

 Professionele koks koken elke dag lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden voor meer dan 

25.000 kinderen.  

 Nu, na 15 jaar levert Agape maaltijden over heel Vlaanderen.  

 

Wat is het doel van Agape?  

 Elke dag een kwalitatieve, evenwichtige, voedzame en betaalbare maaltijd bieden aan elk kind.  

 

Menu’s  

 BASIS: 

 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

 Soep, een hoofdgerecht, een dessert  

 

 VEGETARISCH:  

 Enkel op donderdag   

 Soep, een hoofdgerecht, een dessert  

De menu’s kan u maandelijks op onze schoolwebsite terugvinden. 

MIDDAGOPVANG 

(warmeters, 

soepdrinkers, 

boterhameters)  

Voor een volledig 

schooljaar: 50 euro  

Instappers: u zal bij de 

instap op de hoogte 

worden gebracht van het 

bedrag.  
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Keuze van de maaltijden   

Provisie    

 

 

 Wekelijks warm eten  

 Wekelijks soep drinken  

 Wekelijks boterhammen eten  

 Wekelijks thuis eten   

 Wekelijks 2 x warm eten en 2 x soep drinken  

 Wekelijks 2 x warm eten en 2 x boterhammen eten  

 Wekelijks 2x warm eten en 2 x thuis eten  

 Wekelijks 2x boterhammen eten en 2 x soep drinken  

U kan uit de lijst 1 keuze maken. De keuze van uw kind kan u invullen op een apart document.  

WAT?  WANNEER?  PRIJS? 

WARM ETEN  maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag: niet-vegetarisch  

 

donderdag: vegetarisch  

3,60 euro per dag:  

peuters en kleuters  

 

4,10 euro per dag: lagere 

schoolkinderen  

SOEP DRINKEN +  

lunchpakket zelf meegebracht  

maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag   

0,70 euro per dag:             

peuters, kleuters en lagere 

schoolkinderen  

BOTERHAMMEN ETEN 

(meebrengen van thuis) + 

drankje zelf meegebracht  

maandag, dinsdag,  donderdag 

en vrijdag 

 

 

 

 

Voor de maaltijden werkt de school met een systeem van provisie. Als uw kind nieuw is bij ons op 

school, gelieve dan tijdig de provisie te storten op onze rekening.  

Voor de kinderen die vorig schooljaar bij ons op school zaten: Is de provisie bijna op, dan zal u een brief 

ontvangen met de vraag om geld bij te storten op onze rekening.     

€ 120 voor warme maaltijden  

€ 30 voor soep  

Voor de ouders van nieuw ingeschreven kinderen: U zal via een brief op de hoogte gebracht worden. 

Gegevens om de provisie te storten:  

BE 70 0016 1499 4325   

(SGR 22 – BS De Wijze Boom)  

Gelieve als mededeling: PROVISIE + NAAM + KLAS van uw kind te vermelden                
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Maximumfactuur 

Voor- en naschoolse opvang 

Betalingen  

 
 

 

De regeling inning / uitgaven wordt bepaald door de klastitularis. Op de maximumfactuur worden 

volgende activiteiten verrekend: toneelvoorstellingen, uitstappen, …  

 

KLS: De kostprijs bedraagt € 45,00.  

L1, L2, L3: De kostprijs bedraagt € 90,00. 

L4, L5, L6: De kostprijs bedraagt € 90,00.  

 

 Het bedrag van € 25,00 dient via overschrijving overgemaakt te worden voor KLS. U zal op de hoogte 

gebracht worden via een brief.  

 Het bedrag van € 45,00 dient via overschrijving overgemaakt te worden voor LG. U zal op de hoogte 

gebracht worden via een brief.  

 

Zwemgeld L1 t.e.m. L3 wordt via een algemene brief gevraagd (€ 20,00) / L4 krijgt gratis zwemmen.                 

L5 en L6 gaan occasioneel zwemmen maar dit wordt van de maximumfactuur betaald. 

 

Sommige kinderen hebben een overschot of een tekort van het voorbije schooljaar. Voor uw 

kind(eren) kan u dit navragen aan de juf of meester.     

 

 
 

Mocht u moeilijkheden hebben om facturen te betalen, dan kan u dit in alle discretie laten weten aan 

de directeur of zorgcoördinator KLS / LG.                    

 

 

 
Praktische info  

Voorschoolse opvang  
7u15 tot 8u15 

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen 
zitten SAMEN 

op de kleuterschool 

Woensdagnamiddagopvang  
12u00 tot 18u00 

 Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen  
zitten SAMEN  

op de kleuterschool   

Middag  
12u00 tot 13u30  

Peuters en kleuters zitten 
SAMEN op de kleuterschool  

Lagere schoolkinderen zitten 
SAMEN op de lagere school  

Naschoolse opvang  
15u30 tot 18u00 

Peuters en kleuters zitten 
SAMEN op de kleuterschool   

 

Lagere schoolkinderen zitten 
SAMEN op de lagere school  

 
U hoeft uw kinderen voor deelname aan de opvang niet op voorhand in te schrijven. 
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Begeleiders  
 

Voorschoolse opvang                                                                                                                       
7u15 tot 8u15 
 
 
 
                                                                    Juf Sandra VH  meester Brian  

Woensdagnamiddagopvang  
12u00 tot 18u00 
 
 
 
                                                                    Juf Sandra VV                         Juf Justine  

Middag KLS   
12u00 tot 13u30  
 
 
 
 Juf Justine            Juf Jamie       Juf Angélique     meester Brian  

Middag LG  
12u00 tot 13u30 
 
 
 
                                                                     Juf Sandra VV          Juf Sandra VH Juf Farida   

Naschoolse opvang KLS  
15u30 tot 18u00 
 
 
 
                                                                    Juf Justine                Meester Brian  

Naschoolse opvang LG  
15u30 tot 18u00 
 
 
 
                                                                       Juf Sandra VV           Juf Sandra VH 

 
 
Prijzen schoolopvang 
De voor- en naschoolse opvang bedraagt € 0,75 / per beginnend halfuur. Vanaf 3 kinderen is het 

jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang op dezelfde locatie.  

Indien u niet tijdig bent om uw kind(eren) op te halen in de naschoolse opvang / 

woensdagnamiddagopvang, dan vragen wij per begonnen halfuur € 5,00 boete per kind.  
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Telefoonnummers opvang 

Kleuterafdeling  0492/66.13.24 

Lagere afdeling  0492/66.03.61  

 

Naschoolse activiteiten: lagere school  
 

maandag Initiatie Frans  
 
Wat? Wil je spelenderwijs Franse woordjes, zinnetjes, … aanleren a.d.h.v. 
verschillende thema’s? Deze lessen zijn gratis en zullen gegeven worden door juf 
Naomi.   
Wie? L2 en L3 
Wanneer? 15u45 tot 16u45 
Start op maandag 14 september 2020 
Hoe inschrijven?  
Inschrijven kan t.e.m. 4 september 2020 via mail:  
naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be  
De ouders van de ingeschreven kinderen zullen via mail verder op de hoogte 
gebracht worden: kalender, thema’s, …  
 
Er kunnen minimum 6, maximum 12 kinderen deelnemen.  
Hoe sneller u uw zoon/uw dochter inschrijft, hoe meer kans hij/zij heeft om deel te 
nemen.  
 

maandag  
 

 
 

Sophietopia: Theaterles voor beginners  
Spelenderwijs verkennen we de wonderen van woordkunst en drama.  
Tijdens de theaterles zullen de leerlingen: 

 leren improviseren  

 hun spraakvaardigheid oefenen (intonatie, articulatie,...)  

 situaties, gedichtjes en verhalen tot leven brengen  

 zich inleven in personages 

 alles leren over lichaamsexpressie 

 ... en zoveel meer! 
 
Wie? alle leerlingen van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar                                     
 
Wanneer? Maandag na school van 15u45 tot 17u15 
 
Waar? basisschool De Wijze Boom  
 
Prijs? Je kan per semester betalen of in één keer voor een volledig schooljaar  
De lessen komen op €95/semester of €190/volledig schooljaar  
 
Hoe inschrijven? Voor zowel de inschrijving als de betaling kan je terecht op de 

website www.sophietopia.be/activiteiten   
dinsdag 
 
 

 

Tekenacademie  
Wie? Alle leerlingen van het eerste t.e.m. zesde leerjaar. 
Wanneer? 16u20 tot 18u00 
De lessen starten vanaf de eerste week van september.  
Hoe inschrijven?  
Leerlingen die dit schooljaar les volgen krijgen voorrang. Zij kunnen zich 
al voorinschrijven vanaf 28 mei. Alle ouders worden hiervan per mail op de hoogte 
gebracht.  

mailto:naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sophietopia.be%2Factiviteiten&data=02%7C01%7C%7C0ad363cfa90046840d5908d7d72d08ce%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637214460730264625&sdata=B6Y9VUiI9tQVEl82ZZiqg%2FX0CHkaRFmCaQ7gXYGb14g%3D&reserved=0


 
18 

Voor nieuwe leerlingen starten de inschrijvingen op dinsdag 9 juni.                                 
De inschrijvingen lopen tot 30 september. Voor info en online inschrijven kan u 
terecht op academiegent.be   

dinsdag 
 

 

Dactylolessen  
Wie? L5 en L6   
Wanneer? 15u45 tot 17u15 
5 dinsdagen en 1 online examen: juf Naomi zal de data doorgeven aan de ouders 
van de ingeschreven kinderen.   
 
Dactylo De Waele zal de login- en betaalgegevens via mail bezorgen aan de ouders 
van de ingeschreven kinderen. Logingegevens moeten aangemaakt worden voor de 
eerste les want de ingeschreven kinderen hebben die onmiddellijk nodig.  

woensdag 

 
 

Sportsnack  
Wie? L1, L2 en L3 
Wanneer? WOE 30/09, WOE 02/10, WOE 09/10, WOE 16/10, WOE 23/10, WOE 
18/11, WOE 25/11, WOE 02/12, WOE 09/12, WOE 16/12  
 
Geen les op WOE 04/11 en WOE 11/11 
 
Van zodra wij de flyers ontvangen, zullen deze via de boekentas van uw zoon / uw 
dochter meegegeven worden.  

donderdag 
 

 

Sport-tasting  
WAT?  
10 weken lang jongeren laten proeven van verschillende sporten en zich laten 
uitleven.  
Reeks 1 bestaat uit 10 lessen. (Freerunning, Voetbal, Rugby, Atletiek)  
Reeks 2 bestaat uit 10 lessen. (Badminton, Ping Pong, Netbal, Spikeball)  
Reeks 3 bestaat uit 10 lessen. (Hockey, Frisbee, Basketbal, KUBBS)  
 
WIE?  
2 GROEPEN die door 2 sport-tasting coaches worden begeleid.  
Leeftijd: 3de en 4de leerjaar 
Leeftijd: 5de en 6de  leerjaar  
Meisjes en jongens sporten samen.  
 
WAAR?  
Rozenbroeken. Er wordt altijd een sporthal voorzien maar bij mooi weer sporten 
we buiten. 
De sport-tasting coach haalt de leerlingen op uit de opvang en brengt ze op het 
einde van de les ook terug naar de opvang van de school.  
 
WANNEER?  
Elke donderdagavond van 16u15 tot 17u45.   
 
REEKS 1: 24 sept / 1 okt / 8 okt / 15 okt / 22 okt / 29 okt / 12 nov / 19 nov / 26 nov/          
3 dec 
REEKS 2: 7 jan/ 14 jan/ 21 jan/ 28 jan/ 4 feb/ 11 feb/ 25 feb/  4 ma / 11 ma/ 18 ma  
REEKS 3: 25 ma/ 1 apr / 22 apr/ 29 apr / 6 mei/ 20 mei / 27 mei / 3 jun / 10 jun /17 
jun 
 
PRIJS?  
INSCHRIJVEN PER REEKS = 99 Euro voor 10 lessen (inclusief verzekering). 
INSCHRIJVEN VOOR VOLLEDIG JAAR = 280 Euro voor 30 lessen (inclusief 
verzekering).  
 
 
 

http://academiegent.be/#_blank
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Schoolverzekering   

Ziekte  

HOE INSCHRIJVEN? 
Stuur de naam, voornaam en geboortedatum van je kind door naar                      
info@sport-tasting.be 
 
Stort het bedrag (€ 99 of € 280) naar BE15 0689 0849 2630 met vermelding naam + 
telefoonnummer. 
        
Meer info op www.sport-tasting.be  

vrijdag 
 

 

Sophietopia: Theaterles voor beginners  
Spelenderwijs verkennen we de wonderen van woordkunst en drama.  
Tijdens de theaterles zullen de leerlingen:  

 leren improviseren  

 hun spraakvaardigheid oefenen (intonatie, articulatie,...)  

 situaties, gedichtjes en verhalen tot leven brengen  

 zich inleven in personages 

 alles leren over lichaamsexpressie 

 ... en zoveel meer! 
Wie? alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar  
 
Wanneer? Vrijdag na school van 15u45 tot 17u15 
 
Waar? basisschool De Wijze Boom  
 
Prijs? Je kan per semester betalen of in één keer voor een volledig schooljaar  
De lessen komen op €95/semester of €190/volledig schooljaar  
 
Hoe inschrijven? Voor zowel de inschrijving als de betaling kan je terecht op de 

website www.sophietopia.be/activiteiten   

 

 

 

 

Als uw kind ziek zou zijn, is de juf/meester daar graag van op de hoogte.  

Daarom willen we vragen om:  

- even naar het secretariaat te bellen en dit tussen 8u00 en 8u25. Dit is op het nummer 

09/218.86.76  

- een mailtje te sturen naar info@bsdewijzeboom.be  

 

 

 

Tijdens de schooluren en op weg van en naar school is uw kind verzekerd. Mocht uw kind zich bezeren 

tijdens de schooluren, dan krijgt hij/zij verzekeringsdocumenten mee naar huis. Mocht u hieromtrent 

vragen hebben, dan kan u terecht bij juf Evelyne (secretariaat). De ingevulde documenten moeten aan 

haar bezorgd worden. Mocht uw kind een ongeval hebben op weg van of naar school, dan zorgt juf 

Evelyne ervoor dat de verzekeringsdocumenten tijdig bij u terecht komen.  

 

 

 

 

http://www.sport-tasting.be/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sophietopia.be%2Factiviteiten&data=02%7C01%7C%7C0ad363cfa90046840d5908d7d72d08ce%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637214460730264625&sdata=B6Y9VUiI9tQVEl82ZZiqg%2FX0CHkaRFmCaQ7gXYGb14g%3D&reserved=0
mailto:info@bsdewijzeboom.be
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Schoolstraat  

Veilig naar school  

Afwezigheden leerplichtige leerlingen 

 
 

 

Het doodlopend deel van de Sint-Baafskouterstraat (aan de school) wordt op schooldagen afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer. 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

U mag enkel te voet of met de fiets het laatste deel van de Sint-Baafskouterstraat in.  

Dit van 15u00 tot 15u30.  

 

 Woensdag  

U mag enkel te voet of met de fiets het laatste deel van de Sint-Baafskouterstraat in.  

Dit van 11u45 tot 12u15.  

 

 

 

We promoten het hesje als kinderen met de fiets/step of te voet naar school komen. Een kind is dan 

10x méér zichtbaar in het verkeer en dat is levensbelangrijk. Ook een helm kan levens redden! 

Alle fietsen/steps krijgen een mooi plaatsje in onze fietsenstalling. Graag hebben wij het ook 

daar netjes, ordentelijk en overzichtelijk. Mogen wij dan ook vragen om alle fietsen, steps 

en dergelijke op een mooie en voorziene plaats te parkeren? Bij deze vragen wij ook dat 

alle kinderen vanaf de schoolpoort met de fiets, de step, … aan de hand te voet tot aan 

de fietsenstalling gaan. Ook ’s avonds bij het verlaten van de school vragen wij hetzelfde 

maar dan net omgekeerd.  

Bij het verlaten van de school vormen we 2 rijen:  

- met de fiets, step en ander rollend materiaal: eerste schoolpoort  

- te voet, met de auto: tweede schoolpoort  

 

 

 

 

De wet op de leerplicht zegt dat leerlingen tussen 5 jaar en 18 jaar verplicht zijn de lessen te volgen en 

dat de ouders er moeten op toezien dat hun kinderen regelmatig schoollopen. Hieronder krijgt u een 

overzicht met de belangrijkste redenen van afwezigheid.  
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4. CULTURELE OF SPORTIEVE MANIFESTATIE    

Deze afwezigheid wordt enkel toegestaan mits  

 vooraf akkoord van de directeur  

 de ouders zelf de verklaring schrijven en ondertekenen OF via een officieel document 

Dit kan maximum 10 halve dagen / schooljaar. 

 

1. ZIEKTE  

Ouders schrijven en ondertekenen zelf een briefje  

 Dit kan voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen. 

 Ouders mogen maximum 4 x / jaar een dergelijke verklaring schrijven en ondertekenen. 

Het is belangrijk dat de juf of meester tijdig over een afwezigheidsattest beschikt (de dag van terugkomst 

naar school na de periode van ziekte). In de schoolagenda van uw kind kan u 4 afwezigheidsattesten 

terugvinden: dit is voor de lagere school.   

Medisch attest  

 Als de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt. 

 Als u als ouder reeds 4 x / jaar zelf een briefje hebt geschreven en ondertekend. 

2. VAN RECHTSWEGE   

Deze afwezigheid wordt van rechtswege toegestaan mits  

 vooraf akkoord van de directeur EN  

 het voorleggen van een officieel document  

(enkele voorbeelden: begrafenis / huwelijk van een naast familielid, oproeping voor een rechtbank, 

overmacht zoals staking van het openbaar vervoer, feestdagen i.v.m. levensbeschouwelijke overtuiging 

zoals Suikerfeest,…),…  

3. PERSOONLIJKE REDENEN     

Deze afwezigheid wordt enkel toegestaan mits  

 vooraf akkoord van de directeur  

 de ouders zelf de verklaring schrijven  en ondertekenen  

Dit kan maximum 4 halve dagen / schooljaar.  

ONGEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 

 Leerlingen die geen doktersattest kunnen voorleggen of meer dan 4 x een door de ouders 

geschreven afwezigheidsattest hebben, zijn onwettig afwezig.  
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Het is van groot belang dat de vereiste bewijsstukken betreffende de afwezigheid van uw kind correct 

en tijdig overhandigd worden aan de juf of meester. Indien dit niet gebeurt, dan wordt de afwezigheid 

als ongewettigd beschouwd.  

Wij hopen op een positieve medewerking betreffende afwezigheden.  

 

 


