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Schoolgids/schoolkalender: De nieuwe schoolgids
wordt, evenals afgelopen schooljaar, alleen nog
digitaal beschikbaar gesteld via onze website.
http://www.inghelosenberghe.nl/onderwijs/schoolgids/
Via deze nieuwsbrief én via onze website krijgt u
praktische informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar. De
schoolkalender verschijnt niet meer.
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 van gr 3-8 gaan dan
in de rij staan en gaan onder begeleiding van de
groepsleerkracht naar binnen.
Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019:
http://www.inghelosenberghe.nl/ouders
Estafettestaking onderwijs Zuid-Holland en Zeeland:
woensdag 12-09-2018
Personeelsdag Perspecto: woe 03-10-18
herfstvakantie: ma 15-10 t/m vrij 19-10-18
studiedag team: do 25-10-2018
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 vrij 03-05-19
Hemelvaart:
do 30-05, vrij 31-05 én ma 03-062019
Pinkstermaandag: ma 10-06-2019
studiedag team: di 11-06-2019
zomervakantie : vrij 05-07 t/m vrijdag 16-08-2019
Belangrijke data geplande activiteiten:
http://www.inghelosenberghe.nl/ouders
1e schooldag: maandag 20-08-2018
Openingsviering: maandag 28-08-2018
Informatie-avond groep 1-8 / psz /BSO: dinsdag 0409-2018
Startgesprekken met ouders groep 1-8: maandag 10
t/m vrijdag 14-09-2018
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige: woensdag 1909-2018
Schoolkamp gr 8: woensdag 19 t/m vrijdag 21-092018
Start kinderpostzegelactie: woensdag 26-09-2018
Open dag (dag vd klant): zaterdag 29-09-2018
Viering kinderboekenweek: vrijdag 12-10-2018
Herfstvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19-10-2018

Voortgangsgesprekken ouders gr 3-7: 5 t/m 9-112018
Nationaal schoolontbijt: woensdag 07-11-2018
Oudergesprekken groep 1-2 en 8: 26 t/m 30-11-2018
Sinterklaasviering: woensdag 05-12-2018
Licht- en hoopfeest (ovb): vrijdag 14-12-2018
Kerstviering: donderdag 20-12-2018
Rapportgesprekken gr 3-8: 11 t/m 15-02-2019
Carnavalsviering: vrijdag 01-03-2019
Nationale pannenkoekdag: vrijdag 22-03-2019
Voortgangsgesprekken gr 1-7: 8 t/m 12-04-2019
Sportdag (Koningsspelen): vrijdag 12-04-2019
Paasviering: donderdag 18-04-2019
Eerste heilige communie: zondag 12-05-2019
Schoolreis gr 3-7: donderdag 16-05-2019
Schoolfeest gr 1-2: donderdag 16-05-2019
Rapportgesprekken gr 1-7: 17 t/m 21-06-2019
Musical groep 8: woensdag 26-06-2019
Expressie-ochtend: woensdag 03-07-2019
Afscheid groep 8 / laatste schooldag: donderdag 0407-2019
Gymlessen:
Maandag:
11.00-11.45 groep
12.45-13.30 5
13.30-14.15 8
14.15-15.00 7
Dinsdag
11.00-11.45 groep
Woensdag
10.15-11.00 groep
11.15-12.00 groep
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

4

3
1a en 1b
4

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.

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 Foxkidz-concept.
Voor vragen omtrent
offertes,
facturen,
aanvragen
teruggave
belasting enz., maar ook
voor praktische informatie
kunt
u
kinderopvang
Zeeuws-Vlaanderen
bereiken
via
het
telefoonnummer: 0115612368 en via e-mail
info@kinderopvangzvl.nl

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/
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. 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.

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
Intern begeleider
Directie

Jamaica Lernout, Lia de Bruijn, Maaike Bauwens en Marlies Meuldijk.
Joyce Delaere-Lambert* (ma-di-wo) en Kathelijne Valckx-Merckx (dovr) * Joyce wordt vanwege ziekteverlof op dinsdag en woensdag
vervangen door Anne Dieleman
Inge Willaert-Dewachter (ma-di-vrij) en Carmen Kerckhaert (woe-do)
Jacqueline van Waterschoot-Vael (ma-do-vrij) Jacqueline van Esbroekde 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 Peggy van Driessche (vr)**
** Peggy wordt vanwege ouderschapsverlof op vrijdag vervangen door
Carmen Kerckhaert
Carmen Smedema (ma-di) en Jessica Hillaert-Baert (woe-do-vr)
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.

