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Sint-Amandsberg, 29 juni 2020 
 

NIEUWSBRIEF JUNI 
Beste ouder(s) en kinderen  
 

Het schooljaar zit er bijna op. In september hadden we allerlei verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. 
Sommigen onder ons hadden heel waarschijnlijk een klein hartje. Zij wisten niet wat ze konden verwachten. 

Een nieuwe juf of meester, een nieuwe klas, een nieuwe school, ….  
 

We kunnen alvast terugblikken op een schooljaar dat we niet vlug zullen vergeten.  
We hebben er fijne laatste schoolweken van gemaakt, ook al was dit niet het ‘normale’ schoollopen.  

 
Van een enorm gevarieerd schooljaar gesproken. Oprecht dankjewel aan iedereen die 

zijn/haar steen(tje) heeft bijgedragen. 
 

Elk jaar opnieuw nemen we op het einde van het schooljaar ook afscheid. De leerlingen van het zesde 
leerjaar en andere kinderen die ons wat vroeger verlaten, laten hun talenten vanaf volgend schooljaar elders 

schitteren. 
 

De zomervakantie zullen we gebruiken om onze batterijen op te laden zodat we op dinsdag 1 september 
2020 met volle energie, enthousiasme en inzet aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen.  

 
Wij wensen jullie allen een fijne en deugddoende vakantie toe! 

 

 
 

Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van De Wijze Boom 
 

 
Bereikbaarheid secretariaat 
Wij zijn op onderstaande uren telefonisch bereikbaar op het nummer 09/218.86.76  
 
Tijdens de zomervakantie op werkdagen: 

- van 1 tot en met 3 juli 2020:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 (woensdagnamiddag niet) 
- van 17 tot en met 21 augustus 2020:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 (woensdagnamiddag niet) 
- van 24 tot en met 28 augustus 2020:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 (woensdagnamiddag niet) 
- 31 augustus 2020 

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 
 

http://www.bsdewijzeboom.be/


Lid van Scholengroep Gent 
Sint-Baafskouterstraat 129 9040 Sint-Amandsberg 
Tel: 09/218 86 76 – Fax: 09/218 86 77 
e-mail: info@bsdewijzeboom.be 
website: www.bsdewijzeboom.be 

 

 

Infomomenten 
Donderdag 27 augustus 2020 

 peuters en K1, K2, K3 om 18u00 in eigen klas  

 L1, L2, L3, L4, L5 en L6 om 18u45 in eigen klaslokaal 

 Aangezien de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen nog van kracht zullen zijn, zal er 
geen algemeen verzamelmoment in de overdekte zaal en/of speelplaats gebeuren. U 
mag dan ook rechtstreeks naar de klas van uw kind(eren) gaan.  

 
Activiteiten september 2020 

- Donderdag 3 september: sportdag L5 en L6: 10u00 tot 17u00 
- Vrijdag 4 september: opruimactie om 13u30 
- Donderdag 10 september: sportdag L1 en L2 (onder voorbehoud)  
- Vrijdag 11 september: sportdag L3 en L4 (onder voorbehoud)   
- Vrijdag 18 september: Strapdag  
- Vrijdag 25 september: opruimactie om 13u30 
- Zondag 27 september: de Vree Wijze Rommelmarkt (onder voorbehoud – Coronamaatregelen) 
- Maandag 28 september t.e.m. vrijdag 2 oktober: zeeklas L6  
- Woensdag 30 september: start Kinderboekenweek  

 
Vakantieregeling en vrije dagen: schooljaar 2020-2021 

- 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) 

 
Rapporten en oudercontacten: schooljaar 2020-2021 
Bij de start van het nieuwe schooljaar zal uw zoon/dochter een jaarkalender ontvangen. 

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

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

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

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

 U zal via de klasleerkracht nog vernemen op welke dagen het oudergesprek zal 
kunnen doorgaan. 
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Voor- en naschoolse opvang: schooljaar 2020-2021   
Er zal maandelijks met de directeur en het team ‘voor- en naschoolse opvang’ worden overlegd en vergaderd 
en dit in functie van het kunnen aanbieden van kwaliteitsvolle opvang.  
 

Voorschoolse opvang op MA, DI, WOE, DO en VR:  
7u15 tot 8u15 
 
Naschoolse opvang op MA, DI, DO en VR:  
15u30 tot 18u00 
 
Naschoolse opvang op WOE:  
12u00 tot 18u00 

 
De telefoonnummers van de opvang blijven behouden:  

- KLS  0492/66.13.24 

- LG  0492/66.03.61  
 
De prijs voor de voor- en naschoolse opvang bedraagt €0,75 per beginnend halfuur. Hiervoor zal u op het einde 
van het schooljaar ook een fiscaal attest ontvangen. U kan de kosten voor opvang inbrengen in uw belastingen. 
Vanaf 3 kinderen is het jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang op dezelfde locatie. 
 
Middagmaal: schooljaar 2020-2021   
Het aanbieden van een warme maaltijd of soep blijft nog onder voorbehoud. Dit zal afhangen van de beslissing 
bij onze maaltijdleverancier Agape. Mogen wij u vragen om in afwachting van een positieve beslissing uw 
kind(eren) boterhammen mee te geven. Leerlingen die over de middag gebruik maken van de refter betalen 
hiervoor €50 remgeld per schooljaar. De verrekening hiervan gebeurt via een facturatie. De bijdragen voor 
remgeld zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen met een door de school jaarlijks uit te reiken attest bij de 
belastingaangifte worden ingebracht. 
 
Naschoolse activiteiten lagere school: schooljaar 2020-2021 
 

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. 2 september 2020 via mail:  
naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be  
 
U zal 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.  
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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.  

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  

Flyer  
Zie bijlage  
 

dinsdag 
 

 

Dactylolessen  

Wie? L5 en L6 (de kinderen van L6 krijgen voorrang)                                                                                                                   
Wanneer? 15u45 tot 17u15                                                                                                         
De lessen starten op dinsdag 15 september.                                                                     
Meer info + hoe inschrijven?: zie brief.  

Let op: u kan inschrijven t.e.m. 14 augustus 2020. 

Indien u wenst in te schrijven, kan u dit ook laten weten via het mailadres van juf 
Naomi: naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be 
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woensdag 

 
 

Sportsnack  

Wie? L1, L2 en L3                                                                                                             
Wanneer? WOE 30/09, WOE 07/10, WOE 14/10, WOE 21/10, WOE 28/10,            
WOE 18/11, WOE 25/11, WOE 02/12, WOE 09/12, WOE 16/12                                       
 13u30 tot 14u30 

U zal nog info ontvangen via een flyer.  

donderdag 
 

 

Sport-tasting  

Wie? L3 en L4 / L5 en L6  
 
Wanneer? 16u15 tot 17u45  

Meer info + hoe inschrijven?: zie brief  

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   

 

   
  Vriendelijke groeten  
  Wendy Dossche Vandevoorde 
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