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Sint-Amandsberg, 21 juni 2019 
NIEUWSBRIEF 

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 fijn 

en geslaagd schooljaar. 
 

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. 
 

Op 28 februari 2019 is Leon onverwachts van ons heengegaan. Leon zal voor altijd in 
onze gedachten blijven. Lieve Leon, je blijft voor altijd in onze harten bestaan.                                                  

 
Wij willen ook iedereen oprecht bedanken die zich tijdens het voorbije schooljaar heeft ingezet om tal van 

activiteiten te organiseren, die meer dan geslaagd waren. Hierbij denken we aan de Vree Wijze rommelmarkt, 
het Vree Wijs Winterfestival, de Vree Wijze quiz, het Indianenfeest en Eindfeest L6, … Ook de juffen en 

meesters hebben er alweer een fijn en leuk schooljaar van gemaakt met hun klas.  
 

De zomervakantie zullen we gebruiken om onze batterijen op te laden zodat we op maandag 2 september 
2019 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 (directeur) en het voltallige team van De Wijze Boom 
 

 
 

 
Andere keuze LBV – herinnering  
Mocht uw zoon / uw dochter een andere keuze LBV (levensbeschouwelijk vak) wensen: gelieve dan zo snel 
mogelijk het aanvraagdocument op te halen bij juf Naomi of juf Evelyne. Dit aanvraagdocument moet                             
voor 30/06 terug bezorgd worden aan juf Naomi of juf Evelyne. Na 30/06 is het niet meer mogelijk om een 
andere keuze LBV aan te vragen.  
 
Openingsuren secretariaat 
Tijdens de zomervakantie op werkdagen: 

- van 1 tot en met 5 juli 2019:  

 9u00 tot 12u00 

 13u30 tot 15u30 (behalve op woensdag tot 12u00) 
- van 19 tot en met 23 augustus 2019:  

 9u00 tot 12u00 

 13u30 tot 15u30 (behalve op woensdag tot 12u00) 
- van 26 tot en met 30 augustus 2019:  

 9u00 tot 12u00 

 13u30 tot 15u30 (behalve op woensdag tot 12u00) 
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Infomomenten 
- Dinsdag 27 augustus 2019 

° peuters en K1 om 18u00 in eigen klas   
° L1 om 18u00 in eigen klaslokaal 
° Zie infobrief  

- Dinsdag 10 september 2019 
° K2 en K3 om 18u00 in eigen klas 
° L2 tot en met L6 om 18u30 in eigen klaslokaal 
° Bij de start van het nieuwe schooljaar zal uw zoon/dochter een infobrief (K2, K3, L2, L3, L4, 
L5 of L6) ontvangen 

 
Eerste schooldag: maandag 2 september 2019 

 
Wij verwachten uw zoon/dochter graag tussen 8u10 en 8u25. We verzamelen op de 
speelplaats (locatie: kleuters op de kleuterspeelplaats / lagere schoolkinderen op de 
speelplaats van de lagere afdeling). Alle kinderen gaan samen met hun klasleerkracht 
hun tocht verderzetten naar hun eigen klas. Er is reeds voorschoolse opvang voorzien 
vanaf 7u10 en dit in de kleine zaal van het kleuterhoofdgebouw. Alle kinderen die voor 

8u10 aanwezig zijn op school gaan dus eerst naar de vooropvang die in de kleuterschool wordt georganiseerd. 
Na 8u10 zullen de lagere schoolkinderen onder begeleiding van een opvangleerkracht naar de speelplaats van 
het lager worden gebracht. De peuters en kleuters blijven op de kleuterschool.  
 
Vanaf de eerste schooldag worden er warme maaltijden voorzien. De kinderen kunnen ook soep drinken. 
Boterhammen worden meegebracht van thuis. Uw zoon/dochter kan die dag ’s middags naar huis gaan (gelieve 
in dit geval de juf / meester / secretariaat tijdig te verwittigen).  
 
De eerste schooldag eindigt voor alle kinderen om 15u20. U kan uw peuter of kleuter komen ophalen op de 
kleuterschool. De lagere schoolkinderen worden tot aan de schoolpoort gebracht (fietsers schoolpoort 1 / 
voetgangers schoolpoort 2). Er wordt gevraagd om het domein van de lagere school niet op te wandelen. 
 
Leerlingen die niet worden opgehaald, mogen nooit alleen naar huis. De kinderen kunnen tot 18u00 in de 
naschoolse opvang blijven. Mochten er zich toch onduidelijkheden voordoen, zullen wij de ouders telefonisch 
proberen te bereiken. 
 
Activiteiten september 2019 

- DO 05/09: sportdag L4, L5 en L6  provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke  
- DI 10/09: sportdag L1, L2 en L3  provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke  
- MA 16/09 tot VR 20/09: week van de mobiliteit 
- VR 20/09: Strapdag  
- VR 27/09: Opruimactie om 13u30 
- MA 30/09: Schoolfotograaf  

 
Schoolzwemmen  
Tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen de kinderen van L1 tot L4 gaan zwemmen in het Rozebroekenzwembad 
op maandag. Week om week zullen er 2 leerjaren zwemmen. De specifieke regeling zal u kunnen bekomen bij 
de klasleerkracht en zwemleerkracht.  
 
Gezocht: vrijwilligers voor de Schoolstraat  
Volgend schooljaar wordt de Schoolstraat verder gezet. Dit geldt voor de volgende tijdstippen: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u00 tot 15u30 + woensdag van 11u45 tot 12u15.  
 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwillige (groot)ouders die deze opleiding wensen te volgen met het doel om volgend 
schooljaar de Schoolstraat te helpen organiseren. (Groot)ouders die graag deze opleiding wensen te volgen, 
kunnen dit voor maandag 19 augustus 2019 laten weten aan juf Naomi op het volgende mailadres 
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naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be. Indien we 10 of meer geïnteresseerden hebben, dan kunnen wij een 
aanvraag indienen om de opleiding bij ons op school te organiseren. Bij minder dan 10 geïnteresseerden kan de 
opleiding niet georganiseerd worden.  
 
Vakantieregeling en vrije dagen: schooljaar 2019-2020 

- Vrijdag 11 oktober 2019: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)   
- Maandag 14 oktober 2019: facultatieve vrije dag  
- Maandag 28 oktober 2019 t.e.m. vrijdag 1 november 2019: herfstvakantie  
- Maandag 11 november 2019: Wapenstilstand (geen school)  
- Maandag 23 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020: kerstvakantie 
- Maandag 27 januari 2020: facultatieve vrije dag  
- Woensdag 19 februari 2020: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)  
- Maandag 24 februari 2020 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020: krokusvakantie  
- Maandag 6 april 2020 t.e.m. vrijdag 17 april 2020: paasvakantie  
- Vrijdag 1 mei 2020: Dag van de Arbeid (geen school)  
- Donderdag 21 mei 2020: O.-L.H. Hemelvaart (geen school)  
- Vrijdag 22 mei 2020: vrije dag  
- Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag (geen school) 

 
Rapporten en oudercontacten: schooljaar 2019-2020 
Bij de start van het nieuwe schooljaar zal uw zoon/dochter een jaarkalender ontvangen. 

- De rapportperiodes liggen als volgt vast:  

° Vrijdag 25 oktober 2019: herfstrapport  

° Vrijdag 20 december 2019: kerstrapport  

° Vrijdag 27 maart 2020: lenterapport  

° Donderdag 25 juni 2020: eindrapport  

- De oudercontactmomenten liggen als volgt vast: 

° Donderdag 24 oktober 2019: oudercontact LG (start om 15u30) 

° Maandag 9 december 2019: oudercontact KLS (start om 15u30) 

° Donderdag 2 april 2020: oudercontact KLS  en LG op aanvraag (start om 15u30) 

° Dinsdag 23 juni 2020: oudercontact K3 (start om 15u30)  

° Donderdag 25 juni 2020: oudercontact peuters, K1 en K2, L1 tot L5 (start om 15u30)  

 
Schooltoelagen schooljaar 2019-2020 
Een schooltoelage is de financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de studie te helpen dragen. 
Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Als u denkt 
in aanmerking te komen, mag u de nodige aanvraagformulieren voor 2019-2020 vanaf september op het 
secretariaat afhalen. 
 
Voor- en naschoolse opvang: schooljaar 2019-2020  
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.  
 
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. 
Indien u problemen zou ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunt u steeds contact opnemen 
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met de directeur. Er wordt samen gezocht, in overleg met u, naar een oplossing. Er wordt verzekerd dat u een 
discrete behandeling van uw vraag krijgt. 
 

- De begeleidende toezichters zijn: 
 

Juf Stacey  
 

Middagtoezicht KLS 
 

Naschoolse opvang KLS  
 

Woensdagnamiddagopvang     
KLS en LG   

Juf Sandra VV  
 

Middagtoezicht LG en KLS  
 

Naschoolse opvang KLS  

Juf Jamie  
 

Middagtoezicht KLS  

Juf Angélique  
 

Middagtoezicht KLS  

Juf Sandra VH  
 

Voorschoolse opvang KLS en LG  
 

Middagtoezicht LG  
 

Naschoolse opvang LG  
 

Woensdagnamiddagopvang     
KLS en LG  

 
Administratie opvang KLS en LG 

Juf Patricia  
 

Middagtoezicht KLS en LG  
 

Naschoolse opvang LG  

 

 
 
Mogelijkheid tot verschillende naschoolse activiteiten: schooljaar 2019-2020 
Hieronder vindt u alvast een tipje van de sluier. 
 

- Maandag 
Chinese les  

o BEGINNERS: 15u30 – 16u00  

september 2019 t.e.m. juni 2020 = 16 lessen op maandag  
Voor kinderen zonder voorgaande kennis van Chinees.  
 Er kunnen max. 20-25 kinderen deelnemen.          

o HALF-GEVORDERDEN: 15u30 – 16u00  

september 2019 t.e.m. juni 2020 = 16 lessen op maandag 
Voor kinderen die in het schooljaar 2018-2019 al 16 lessen Chinees hebben gevolgd.  
 Er kunnen max. 25 kinderen deelnemen.          

o GEVORDERDEN: 16u00 – 16u50  

september 2019 t.e.m. juni 2020 = 32 lessen op maandag  

Voor kinderen die in het schooljaar 2018-2019 al 32 lessen Chinees hebben gevolgd.  

 Er kunnen max. 25 kinderen deelnemen.    
 

Meer info kan u terugvinden in de bijgevoegde folder. U kan uw zoon/dochter inschrijven via het 

bijgevoegde invulbriefje. Dit kan tot en met dinsdag 10 september 2019. Hoe sneller u uw 

zoon/dochter inschrijft, hoe meer kans hij/zij heeft om deel te nemen. Bij het verwerken van de 

ingevulde briefjes, zal het maximum aantal kinderen per groep (beginners, half-gevorderden, 

gevorderden) gerespecteerd worden.  
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De FilmClub  

Het is zover! De FilmClub kent een kick-off op dinsdag 25 juni en dit met de film KauwBoy.           

Aanvang: tussen 16u00 en 16u15 in de mediatheek. Het einde is voorzien om 18u00.                                        

Jij komt toch ook?  

 

Deze club zal gedurende het volgende schooljaar 25 films bieden aan de kinderen, voor de totale 

prijs van €20. De filmclubs zijn gepland op maandagavonden van 16u30 tot 18u00.  

 

Als je de begeleiding van één of meer clubs op je wenst te nemen - steeds op maandag van 16u30 

tot 18u00 en dit aan de hand van de film zelf en een educatief pakket dat je op voorhand ontvangt 

-  geef dan in het bijgevoegde briefje jouw naam, mailadres en beschikbaarheid door. 

 

- Dinsdag 
° Tekenacademie van 16u20 tot 18u00 
° Start op DI 03/09: wekelijkse lessen Beeldatelier  
° Voor L1 t.e.m. L6  
° Zie ook flyer  
° Info: inschrijven  
Kinderen die dit schooljaar les volgen krijgen voorrang. Inschrijven kan online via 
academiegent.be of aan de balie van het secretariaat vanaf 22 juni. Het inschrijvingstarief 
voor een volledig schooljaar bedraagt 80 euro. Er is een verminderd tarief van 56 euro 
(vanaf 2de kind dat inschrijft, als je kind nog een 2de studierichting volgt aan een 
academie, bij werkloosheid, leefloon, mindervalide, verhoogde tegemoetkoming).  
Wie een Uitpas heeft aan kansentarief betaalt 13,40 euro. Een 2de kind met Uitpas aan 
kansentarief betaalt 8,60 euro. In de prijs is alle materiaal inbegrepen.  
Alle info kan u terugvinden op academiegent.be  
Telefoonnummer: 09 233 58 26  

 
- Woensdagnamiddag  

° Sportsnack van 13u30 tot 14u30 
° Start op WOE 02/10, einde op WOE 11/12 (geen les op WOE 30/10)  
° Een inschrijvingsbriefje volgt in september.   
 

- Donderdag 
° Sport-tasting  
° 16u15 tot 17u45  
° Voor L4 en L5  
° Verdere info: zie aparte brief   
 

- Vrijdag 
° creatieve ateliers van Sophietopia   
° Zie ook flyer 
Ben je een waterval die overloopt van fantasie?  
Heb je een grote drang om jouw creativiteit te uiten via verschillende 
expressievormen?  
Dan zijn de Creatieve Ateliers van Sophietopia jou op het lijf geschreven! 
Tijdens de Creatieve Ateliers gaan we creativiteit op verschillende manieren beleven:  
van tekenen, schilderen, boetseren, musical, toneel tot zelfs improviseren. Na dit 
schooljaar, ben je omgevormd tot een ware artiest!  
 
Op het einde van elk semester krijg je de kans om tijdens het showmoment je creaties te 
tonen aan je (groot)ouders en/of je vrienden. 
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Wanneer? elke vrijdag na school van 15u45 tot 17u15 
Waar? basisschool De Wijze Boom 
Leeftijd? 1e t.e.m. 6e leerjaar  
Prijs? 
Je kan in één keer voor een volledig schooljaar betalen of per semester. 
Volledig schooljaar (30 lessen): 250 euro 
1e semester (12 lessen) 100 euro  
2e semester (18 lessen): 160 euro  
 
Voor meer info & inschrijvingen surf naar www.sophietopia.be/activiteiten  
Sophietopia  
0473 78 56 89 
BE51 0018 2664 2362 
sophietopia@hotmail.com  

 
 
Vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde (directeur) 
Het voltallige team van GO! basisschool De Wijze Boom 

 
Invulbriefje De FilmClub  

 

naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

omcirkel data waarop je beschikbaar bent in de planning van de Filmclub:  

 

 7 okt., 21 okt. 

 

 4 nov., 18 nov., 25 nov. 

 

 2 dec., 16 dec. 

 

 6 jan., 20 jan. 

 

 3 feb., 10 feb., 17 feb.  

 

 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart  

 

 20 april, 27 april 

 

 4 mei, 11 mei, 25 mei 

 

 8 juni, 15 juni, 29 juni 
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