
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Beste ouders, 

Voor het schooljaar 2021 - 2022 bieden we je deze onthaalbrochure aan.  

Je vindt naast algemene gegevens een boel praktische inlichtingen. Mocht je nog vragen hebben, 

aarzel dan niet om de klasleerkracht of directie aan te spreken. We maken graag tijd voor je vrij. 

We wensen alle kleutertjes en hun ouders een boeiend en succesvol jaar. 

Het schoolteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen dat deze brochure mag bijdragen 

tot een fijne samenwerking 

tussen onze school en jullie gezin. 

Wij verbinden ons 

ZORG 

te dragen 

voor alle kinderen 

die ons worden toevertrouwd! 

 

 

 



 
 

Visie van onze school 

 

Onze school biedt ruimte om talenten te bundelen van kinderen, leerkrachten en externen om zo 

elkaar te ondersteunen, aan te vullen, te coachen. Elk kind mag op zijn eigen tempo groeien met 

vallen en opstaan en met gepaste zorg voor specifieke noden.  

Wij verwachten een  actieve deelname van de ouders aan het leef- en leerproces van de kinderen in 

een open communicatie. 

Ons schoolteam stelt welbevinden en betrokkenheid centraal. Daarbij zien we diversiteit als een 

kans om elkaar beter te leren kennen en waarderen. 

Wij begeleiden onze kinderen tot relatiebekwame jongeren die in staat zijn keuzes te maken om bij 

te dragen tot hun persoonlijk geluk en het geluk van anderen.   

Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs waarbij we bouwen aan zelfstandigheid. In  een krachtige 

leeromgeving werken we doelgericht en gestructureerd. Daarvoor respecteren we duidelijke 

afspraken en regels. Zo bereiden wij onze kinderen voor op een zinvol functioneren in de 

samenleving.  

Binnen onze leerinhouden voorzien wij plaats voor gezondheid,  veiligheid, cultuur, milieu en 

verkeer.   

Wij zijn een katholieke dialoogschool. De kinderen leren Jezus kennen die voor ons een bron van 

inspiratie is om te bouwen aan een liefdevolle samenleving.  

Begrip en respect voor andere levensbeschouwingen vinden wij belangrijk.  

Als school van de Broeders van Liefde voorzien we onderwijs van 2,5 tot 18 jaar.  

 

 

  



 
 

Basisschool Sint-Laurens 

Patronagestraat 52 (ingang Grijphoek) 

9060 Zelzate 

09/345 05 22  

Niet tijdens de schooluren, wel tussen:  08.00 – 08.30 uur 12.05 – 13.15 uur 

       10.10 – 10.25 uur      14.30  – 14.45 uur 

Bureau is altijd bereikbaar :  09/345 59 95 

Schoolteam ! 

Groep 1   Mevr. Anouk De Meester 

Groep 2   Mevr. Eline Cerpentier 

Groep 3   Mevr. Mieke Christiaen 

                                           Mevr. Melissa De Smet (woensdag) 

Groep 4   Mevr. Vicky Logghe 

Groep 5   Mevr. Anja Van Herrewege 

                                           Mevr. Jasmien Callewaert  

                                           (Mevr. Sofie De Smet) 

Groep 6   Mevr.  Ilse Jonckheere 

Kleutergym       Mevr.  Melissa De Smet 

Zorgjuf   Mevr. Lies De Smet  

                                           Mevr. Jasmien Callewaert 

                                           (Mevr. Sofie De Smet) 

Kinderverzorgster Mevr. Vicky Wuytack 

                                           (Mevr. Aurélie Hamerlinck : september) 

Directie   Mevr. Mieke Smet 

Zorgcoördinator              Mevr. Evy Geerinckx 

Administratie  Mevr. Silvie Mouton 

Opvang   Mevr. Diana Van Mol 

   Mevr. Linde Kesteloot 

   Mevr. Hasna Bounour  

Onderhoud   Mevr. Stephanie Van Israël 

                                    Schooluren   
Ma – di – do – vr : 08.30 uur – 12.05 uur en 13.15 uur – 15.10 uur 
Woe :   08.30 uur – 12.05 uur 
 

 

 



 
 

Poort en rijen 

Kleuters komen alleen op de speelplaats (vanaf 8.15 uur) en worden onthaald door de juffen die er 

aanwezig zijn. De ouders wachten aan de poort. Bij het belsignaal gaan de 

kleuters alleen naar hun rij. 

Wees tijdig op school! Voor je kind is het aangenaam om de dag samen met de 

juf en de andere kleuters te starten, omdat hier vaste rituelen heel wat structuur 

bieden. Wie te laat komt, gaat naar het secretariaat. De poorten gaan op slot. 

Veilig van en naar school 

 

Met de wagen kan je parkeren op de parking van Sint-Laurens op de hoek van de 

Kerkstraat en de Kennedybaan. Gelieve de parkeerplaatsen van de leerkrachten voor de school vrij te 

houden. 

We raden jullie aan om indien mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.  Er is te weinig 

parkeergelegenheid in de omgeving van onze school. 

Met de fiets of te voet. Fietsjes van de kleuters worden in de fietsvakken gezet. Bij mooi weer 

houden we op onze kleuterschool fietsdag. 

- Op maandag en donderdag fietsen groep  1 – 2 – 3 

- Op dinsdag en vrijdag fietsen groep  4 – 5 – 6  

Die dag mogen de kleuters hun fiets meebrengen. 

Schooltas 

 

Geef je kleuter een kleine schooltas mee (zonder wieltjes) die ze zelf open en dicht kunnen maken.  

Wat zit er in?  

Een doosje fruit voor de voormiddag. 

Een doosje met een koekje zonder papier voor de kindjes die in de opvang blijven.  

Voor wie ’s middags blijft eten graag een gezonde brooddoos. 

Geef je kind elke dag een drinkbus water mee.  Zo kan het water drinken verdeeld 

worden over de ganse schooldag, naargelang de behoefte.  In de klas worden hierover 

de nodige afspraken gemaakt.  Op deze manier willen we onze kleuters stimuleren om 

meer water te drinken.   

’s Middags kunnen de kleuters water of witte melk drinken. 

 

Gelieve het persoonlijk materiaal van je kleutertje te voorzien van zijn/haar naam of klassymbool. 

Denk ook aan jassen, mutsen, handschoenen, sjaals….  

Bestelbon en betaling 

In september wordt een bestelbon meegegeven waarop een keuze betreft aankoop drankje 

middagmaal of abonnement op een kleutertijdschrift aangeduid kan worden. 

Maandelijks wordt een rekening meegegeven. Hierop staan ook de uitstappen vermeld en het 

eventuele verblijf in de opvang. Er kan betaald worden per domiciliëring, per overschrijving of 

contant. Maximum factuur (uitstappen, sportieve en culturele activiteiten) voor het schooljaar 

2021 – 2022 : 45 euro. 



 
 

 

Prijzen 

Morgenopvang  07.15 uur – 08.15 uur  1,50 euro 

Morgenopvang  07.45 uur – 08.15 uur  0,75 euro 

Avondopvang  15.30 uur – 16.30 uur  1,50 euro 

Avondopvang  15.30 uur – 17.30 uur  3,00 euro 

 

Drankje bij het eten: 

Water                                                      0,50 euro 

Witte melk                                0,50 euro 

 

Middagtoezicht (remgeld)   0,50 euro 

                                  Zwemmen                                                             1,85 euro 

 

Kleutergym 

Op donderdag en vrijdag krijgen onze kleuters gymles. Het is handig dat ze op die dag gemakkelijke 

kledij dragen. Vanaf groep 4 dragen alle kinderen tijdens de turnlessen witte turnpantoffels of 

makkelijk aan te trekken sportschoenen met een lichte zool. De turnpantoffels worden bijgehouden 

in een stevig sportzakje. 

Hygiëne 

Wij gaan er van uit dat de kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen. De juffen hebben als 

verzorgende taak om het toiletgebruik van de kinderen op te volgen, niet om hen zindelijk te maken. 

Dit is de taak van de ouders. 

Omdat kinderen nood hebben aan een voortgezette training, wordt op 

vaste tijdstippen naar het toilet gegaan. Een ongelukje kan altijd gebeuren. 

Daarom voorziet de school zelf in reservekledij. Graag krijgen we deze 

kleertjes proper gewassen terug. 

  

Opvang 

Morgenopvang vanaf 07.15 uur in de refter van de kleuterschool. 

Avondopvang tot 17.30 uur. Gelieve je kleuter op tijd af te halen ! 

Bij te laat komen wordt een extra uur aangerekend. 

Buitenschoolse opvang Villa WaPiWi 

B.J. Chalmetlaan 50A, 9060 Zelzate : 09/367 02 76 

 

 

 



 
 

Communicatie 

Alle kleuters krijgen een brieventas met brieven van de juf of van de school.  Je krijgt van ons 

eveneens informatie via mail.   

De laatste week van januari en de eerste week van juni wordt een individueel oudercontact 

georganiseerd. Natuurlijk ben je steeds welkom voor een gesprek met de juf van de klas of de 

directie. 

Verjaardagen 

Als je kleuter jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. We zingen liedjes, maken een kroon want de 

jarige staat die dag volop in de belangstelling. Cadeautjes en traktatie horen ook bij een verjaardag. 

Kleuters brengen geen snoep of cadeautjes voor elkaar mee. 

Eventueel is een klasgeschenk mogelijk maar zeker niet verplicht. Het verrijkt het 

klasaanbod en leert kleuters delen en zorg dragen voor elkaars materiaal. Spreek vooraf 

even af met de leerkracht. 

Afwezigheid en ziekte 

Voor kinderen vanaf 5 jaar is er voltijdse leerplicht ! 

  

We verwachten dat je de afwezigheid van je kleuter meldt aan de school. Wanneer je door 

omstandigheden je kind niet op tijd kunt afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten aan de school. 

Je meldt je aan bij het secretariaat.  

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB.  Jullie worden dan 

uitgenodigd voor een gesprek.   

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze 

niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. 

Echter, om een toegekende schooltoeslag niet te verliezen moeten zij een minimumaantal dagen 

aanwezig zijn op school.  Bij afwezigheid van je kleuter (ook de niet-leerplichtige kleuter) willen wij 

daarvan graag op de hoogte gebracht worden. Dit kan telefonisch of via mail. (graag telefoneren 

tijdens de afgesproken tijdstippen) 

Stuur je kind niet ziek naar school! 

Er mogen geen medicijnen meegegeven worden naar school. Wanneer het echt noodzakelijk is moet 

je daarvoor een document invullen bij de juf van de klas. 

Een ongeval op school. 

Wanneer een kind zich op school ernstig bezeert proberen we eerst de ouders te bereiken. Indien 

een doktersbezoek noodzakelijk is, geven we verzekeringspapieren mee die door de dokter moeten 

worden ingevuld en daarna op het secretariaat bezorgd moeten worden. 

 

 



 
 

Vrije dagen 
 

1. Begin van het schooljaar: 

Woensdag 1 september 2021 om 8.30 

2. Vrije dagen van het eerste trimester: 

Vrijdag 1 oktober 2021: Facultatieve vrije dag 

Herfstvakantie van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021 

Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand 

3. Kerstvakantie :     

Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

4. Vrije dagen van het tweede trimester : 

Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022 

Maandag 7 februari 2022: Facultatieve vrije dag 

5. Paasvakantie : 

Van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022 

6. Vrije dagen in het derde trimester : 

Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei 2022: Brugdag 

Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag 

7. Het schooljaar eindigt op donderdag 30 juni 2022. 

Pedagogische conferenties : 
Woensdag 13 oktober 2021 
Woensdag 9 maart 2022 
Woensdag 11 mei 2022 

Enkele reeds gekende data van activiteiten: 
Zondag 10  oktober 2021: Bosbrunch (af te halen) 

Dinsdag 12 oktober 2021: Schoolfotograaf 

Maandag 25 oktober 2021 tot en met vrijdag 29 oktober 2021: Bosklassen 6de leerjaar 
Maandag 13 juni 2022 tot en met woensdag 15 juni 2022: Stadsklassen 5de leerjaar 
Zaterdag 11 juni 2022:  Schoolfeest  

Schoolse info vind je ook op www.basila.be, de website van de school 

 

http://www.basila.be/

