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Schoolgids/schoolkalender: De nieuwe schoolgids
en
schoolkalender
wordt,
evenals
afgelopen
schooljaar, alleen nog digitaal beschikbaar gesteld via
onze website.
http://www.inghelosenberghe.nl/onderwijs/schoolgids/
Via deze nieuwsbrief krijgt u alvast praktische
informatie voor een goede start van het nieuwe
schooljaar. De nieuwe schoolgids is vanaf maandag 9
juli beschikbaar, de nieuwe kalender zal begin
augustus te downloaden zijn.
Schooltijden in 2018-2019: De schooltijden zijn
voor groep 1 t/m 8 ongewijzigd:
maandag
8.30 – 11.45 en 12.45 – 15.00
dinsdag
8.30 – 11.45 en 12.45 – 15.00
woensdag 8.30 – 12.00
donderdag 8.30 – 11.45 en 12.45 – 15.00
vrijdag
8.30 – 11.45 en 12.45 – 14.30
Wij willen benadrukken dat de zoemer ’s morgens al
om 8.25 uur gaat. De kinderen gaan dan in de rij
staan en gaan onder begeleiding van de
groepsleerkracht naar binnen. Op deze manier kunnen
de lessen ook daadwerkelijk om 8.30 uur beginnen.
Inloop kinderen: De eerste week van het nieuwe
schooljaar mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3
door ouders/verzorgers binnen gebracht worden in de
klas. Let op: kinderen én ouders gaan naar binnen via
de achteringang. Vanaf de tweede week geldt de
regeling zoals u nu gewend bent en vermeld staat in
de schoolgids. Ouders van de kinderen van groep 1 en
2 mogen hun kinderen dan in de klas brengen. Andere
ouders die hun kind(eren) brengen nemen afscheid
aan het hek. Heeft u een vraag voor de
groepsleerkracht of wilt u hem of haar even spreken
dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom.

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019:
Personeelsdag Perspecto: woe 03-10-18
herfstvakantie: ma 15-10 t/m vrij 19-10-18
kerstvakantie : vrij 21-12-18 t/m vrij 04-01-19
voorjaarsvakantie: ma 04-03 t/m vrij 08-03-19
studiemiddag team: do 18-04-19 (vrij om 11.45 uur)
Paas- meivakantie: vrij 19-04 t/m ma 03-05-19
Hemelvaart:
do 30-05 en vrij 31-05-2019
Pinkstermaandag: ma 10-06-2019
studiedag team: di 11-06-2019 (kinderen vrij)
zomervakantie : vrij 05-07 t/m vrijdag 16-08-2019

Nieuwsbrief juli
2018
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Gymlessen: Ook in het schooljaar 2018-2019
kunnen we een beroep doen op een vakleerkracht
gymnastiek: meester Mark van den Pol. Hij geeft de
gymlessen op woensdag en donderdag. Het
gymrooster voor de groepen is als volgt:
Maandag:
11.00-11.45 groep 4
12.45-13.30 5
13.30-14.15 8
14.15-15.00 7
Dinsdag
11.00-11.45 groep 3
Woensdag
10.15-11.00 groep 1a en 1b
11.15-12.00 groep 4
Donderdag
8.30-9.15 groep 3
10.15-11.00 2
11.00-11.45 5
12.45-13.30 6a6b
13.30-14.15 7
14.15-15.00 8
Vrijdag
12.45-13.30 groep 6a6b
Voor groep 1/2 raden we de kinderen aan om
gymkleding te dragen en gymschoentjes met
klittenband of elastiek. Deze schoenen blijven
permanent op school. Voor de andere groepen
geldt dat de kinderen een sportbroek, t-shirt en
gymschoenen (geen zwarte zool) dragen.
Tussenschoolse opvang: De organisatie van het
overblijven blijft ongewijzigd. Ook het tarief voor
het overblijven: € 120 per jaar of € 18 voor een 10strippenkaart blijft hetzelfde. Indien u uw kind in de
loop van het schooljaar aanmeldt en vast overblijft,
wordt een evenredig deel van het bedrag,
uitgaande
van
40
schoolweken, gerekend. U
krijgt in de 1e schoolweek
een
brief
toegestuurd
waarin u als ouder aan kunt
geven of en op welke
manier
uw
kind(eren)
gebruikt gaat maken van de
tussenschoolse opvang. In
die brief staan ook de betalingsgegevens. Wij
verzoeken u daarbij dringend om zorg te dragen
voor tijdige betaling.
Informatie over de
tussenschoolse opvang vindt u in onze schoolgids,
hoofdstuk 8.6, en ook op onze website:
www.inghelosenberghe.nl/organisatie/overblijven/

Belangrijke data begin volgend schooljaar:
1e schooldag: maandag
20 augustus
Openingsviering: dinsdag
28 augustus
Informatie-avond groep
1-8 / psz /BSO: dinsdag
4 september
Startgesprekken met ouders groep 1-8: maandag 10
t/m vrijdag 14 september
Estafettestaking onderwijs Zuid-Holland en Zeeland
(ovb): woensdag 12 september
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige: woensdag 19
september
Schoolkamp gr 8: woensdag 19 t/m vrijdag 21
september
Start kinderpostzegelactie: woensdag 26 september
Open dag (dag vd klant): zaterdag 29 september
Perspectodag (kinderen vrij): woensdag 3 oktober
Viering kinderboekenweek: vrijdag 12 oktober
Herfstvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober
BSO:
Buitenschoolse
opvang
(BSO
Foxkidz
Inghelosenberghe) vangt zo’n 20-30 kinderen op die
op verschillende dagen naar de BSO komen. De BSO
heeft prachtig nieuwe lokalen in de brede school
Inghelosenberghe. Adres: Badhuisweg 13. De
kinderen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud.
De BSO is een vertrouwde, veilige en gezellige plek
waar kinderen voor- of naschools terecht kunnen.
Kinderen kunnen zich ontspannen of juist inspannen
voor of na een drukke schooldag. De pedagogisch
medewerkers stimuleren de kinderen door activiteiten
aan te bieden, zoals knutselen, gezelschapsspelen,
sportactiviteiten of drama. Bij dit activiteitenaanbod
wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd en de
interesses van de kinderen. Als u opvang nodig heeft
kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op de groep!
In de ochtend worden hier kinderen opgevangen
vanaf 7.00 tot 8.30 uur, op aanvraag vanaf 6.30 uur.
Ook peuters kunnen van deze voorschoolse opvang
gebruik maken. Na school kunnen de kinderen
opgevangen worden tot 18.00 uur. Indien nodig is er
een
verlengde
openingstijd
aan
te
vragen tot 18.30 uur.
Buitenschoolse
opvang
zal aangeboden worden
volgens
het
Foxkidzconcept.
Voor vragen omtrent
offertes,
facturen,
aanvragen
teruggave
belasting enz., maar ook
voor praktische informatie kunt u kinderopvang
Zeeuws-Vlaanderen bereiken via het telefoonnummer:
0115-612368 en via e-mail info@kinderopvangzvl.nl

Nieuwe leerlingen: In de periode tussen de
meivakantie en de zomervakantie zijn er 6
leerlingen op onze school gestart: Joëlle Bracke,
Katoo Stevens, Damon de Jonge, Lidia Mehretab
Gebremeskel, Matthew Audenaerd en Marley
Grümmer. In augustus en september starten er
maar liefst 17 nieuwe leerlingen op onze school :
Yaiden Liu, Linde de Bock, Sophie Cappendijk, Nina
Dreher, Dylano de Feyter, Teun IJsebaert, Iza de
Maeyer, Lennox Plasschaert, Sofie Verdurmen, Lisa
Voet, Vajèn de Vos, Lotte Goeree, Niek Simons en
Thibeau Lagae starten in groep 1. Fenom Houwer,
Ingmar de Maeyer en Fenna de Vos starten in
groep 3. We wensen al deze kinderen een mooie
tijd op onze school toe. We starten op de 1e
schooldag in totaal met 211 leerlingen. Vorig
schooljaar zijn we met 203 leerlingen gestart.
We hebben deze week afscheid genomen van Elise
Peersman, Jennifer Legemaat en Zuhair Al-Barram
en van 26 groep-achters. Voor al deze vertrekkende
leerlingen hopen we natuurlijk dat ze een
succesvolle en leuke tijd tegemoet gaan op hun
nieuwe school.
Vrijwilligers gevraagd: Vele ouders zijn op onze
school op vrijwillige basis actief. Dat geldt voor de
leden van de ouderraad, medezeggenschapsraad,
werkgroep hoofdluis, ouders die helpen in de
kleutergroepen of in de bibliotheek, ouders die
begeleiden bij excursies enz. Met name voor de
bibliotheek en de hoofdluiscontrole kunnen wij nog
vrijwilligers gebruiken. Denkt u dat het iets voor u
is en wilt u vrijblijvend
informatie? Neem dan
contact op met de directie.
Startgroepen peuters:
Vorig schooljaar zijn wij
gestart met het concept “Startgroepen”. Dat is een
bijzonder aanbod voor peuters in de leeftijd van 2
tot 4 jaar. Een peuter mag dan gratis een dagdeel
per
week
extra
komen
spelen
op
de
peuterspeelzaal. Dat betekent dus een dagdeel
extra vanaf de minimale afname van twee
dagdelen. Door deze startgroepen worden de
ontwikkelkansen van het kind vergroot en bieden
we een naadloze aansluiting voor de peuter op onze
basisschool. Een groot aantal peuters komt vanaf
28 augustus een extra ochtend, waardoor we met 2
peutergroepen gaan starten (in lokaal 1 én 3). Dit
startgroepaanbod geldt voor onze school voor
peuters uit postcodegebied Sint Jansteen (4564),
Kapellebrug (4565 en 4565) en Absdale (4561).
Exacte afspraken over het postcodebeleid in de
regio Sint Jansteen – Hulst zijn te verkrijgen bij de
directie.

Wordt uw kind in 2018 of in 2019 vier jaar?
Bent u op zoek naar een geschikte basisschool? Of wilt u meer weten over
het huidige basisonderwijs, kinderopvang en/of peuterspeelzaal?
Kom dan naar onze info-avond voor huidige én toekomstige ouders
op dinsdag 4 september a.s. 18.00-19.30 u.

Samenstelling team en taakverdeling
Peutergroepen
Groep 1a
Groep 1b
Groep 2
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

3
4
5
6a
6b
7

Groep 8

Jamaica Lernout, Lia de Bruijn, Maaike Bauwens en Marlies
Meuldijk.
Joyce Delaere-Lambert* (ma-di-wo) en Kathelijne Valckx-Merckx
(do-vr)
Inge Willaert-Dewachter (ma-di-vrij) en Carmen Kerckhaert (woedo)
Jacqueline van Waterschoot-Vael (ma-do-vrij) Jacqueline van
Esbroek-de Deckere (di-wo)
Georgina Schelfhout (ma t/m vrij)
Didi Neefs (ma-di-woe) en Eva Sponselee (do-vrij)
Menno Mortier (ma t/m vrij)
Mark van den Pol (ma-vrij) en Peggy van Driessche (di-wo-do)
Dominique van der Veeken (ma t/m do) en Didi Neefs (vr)
Annemiek Nederhof (ma t/m do) en en Peggy van Driessche
(vr)**
Carmen Smedema (ma-di) en Jessica Hillaert-Baert (woe-do-vr)

Intern begeleider (IB’er)
Directie

Fleur Smits-de Bree (di-do)
Karel d’Haens (directeur, ma t/m vr)
Plaatsvervangend directeur: Jacqueline van Esbroek-de Deckere
en Fleur Smits-de Bree.
* Joyce Delaere-Lambert wordt vanwege ziekteverlof op dinsdag en woensdag vervangen door Anne
Dieleman, op maandag zullen ze tot de herfstvakantie samen voor groep 1a staan
** Peggy van Driessche wordt vanwege ouderschapsverlof op vrijdag vervangen door Carmen
Kerckhaert.

Alle medewerkers van onze
basisschool, peuterspeelzaal en
de buitenschoolse opvang
wensen u een fijne zomervakantie
toe!

