
 

 

Beste ouders, 

 

De start is genomen ! 

Zowel de nieuwkomers als alle andere kinderen wens ik een fijn schooljaar 

toe en een schitterende start.  
Ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen dat jullie in onze school 

stellen. 

Hierbij vinden jullie nog praktische informatie. 

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen tijdig op school zijn, deel ik de 

uren nogmaals mee: 

07.00 uur: start voorschoolse opvang in de overdekte speelruimte. 

08.05 uur: einde voorschoolse opvang. De kleuters blijven in de 

overdekte. De kinderen van het lager spelen buiten(via toiletten naar 
speelplaats, deur sporthal is dicht.) Bij slecht weer spelen de kinderen van 

het lager in de sporthal. 

08.20 uur: de 1ste bel  iedereen gaat in de rij staan. 

08.25 uur: de lessen starten 

12.00 uur: de lessen eindigen, de rijen worden gevormd, sommige 

leerlingen verlaten de school onder begeleiding van de leerkracht. 

13.05 uur: schoolpoort open voor de kinderen die over de middag thuis 

eten. 

13.25 uur: de 1ste bel  iedereen gaat in de rij staan. 

13.30 uur: de lessen starten. 

15.30 uur: de lessen eindigen, de rijen worden gevormd, de rijen verlaten 

de school. De Kleuters verzamelen in de sporthal en worden daar 
opgehaald. 

De kinderen kunnen nablijven tot 18.00 uur in de naschoolse opvang die 
door ons oudercomité wordt verzorgd tegen betaling. (zie brief 

oudercomité) 

Mogen wij uw medewerking vragen bij het naleven van de beginuren en 
einduren. 

De kinderen worden afgehaald áchter de rode poorten (kant Rootjensweg 
en kant Hagewijkpark). We vragen u vriendelijk om NIET aan de 

fietsenstalling, aan de inkomhal of elders binnen het schooldomein te 
wachten. De rijen worden tot buiten de schoolpoorten begeleid ! 



Om de leerkrachten de mogelijkheid te bieden zo snel mogelijk met de 

lessen te kunnen starten zou het fijn zijn om de kleuters (zeker vanaf de 
tweede kleuterklas) aan de juffen toe te vertrouwen en niet in de klas te 

blijven en ook niet in de overdekte ruimte. 

De maaltijden in alle gemeentescholen van Dendermonde worden nog 

steeds verzorgd door de firma Hanssens. De menu zal je kunnen 
raadplegen op onze website: www.tkraaiennest-grembergen.be  

In het begin van de maand krijgt u een maandbrief. Hierop kunt u 
aanduiden wanneer u warme maaltijd en/of soep wenst voor uw kind voor 

de komende maand. Ook de ochtenddrank en de middagdrank moeten 
worden aangeduid. (Er is steeds water voorradig en de kinderen mogen 

zelf een gezond drankje meebrengen). Op het einde van de maand volgt 
de afrekening via factuur. Domiciliëring is nog steeds mogelijk . Maaltijden 

moeten worden afgezegd VÓÓR 8.45 UUR. De maaltijd van die dag zelf 

komt op de factuur. Deze maaltijd kan worden afgehaald op school. 
Wanneer het gaat over verschillende dagen na elkaar komen die niet op 

de factuur. Gelieve ook de school te verwittigen als jouw kind vroeger 
terug komt dan de afgesproken datum zodanig dat we een maaltijd 

kunnen voorzien. 

DE WARME MAALTIJDEN STARTEN OP donderdag 7 SEPTEMBER 
2017. 

Brieven die via het secretariaat verdeeld worden, kun je op onze website 
terugvinden. Ze zullen dus niet meer via mail verstuurd worden (op vraag 

van gescheiden ouders).  
Mogen we vragen om brieven die moeten worden ingevuld deze zo 

spoedig als mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis. 
De maandbrief i.v.m. de maaltijden moet stipt de dag nadien aan de 

klasleerkracht worden bezorgd. Dit is zeer belangrijk om de juiste 
hoeveelheden te kunnen bestellen. 

Tutti-Frutti project (brief volgt later) 

Ook dit jaar doet onze school mee aan dit project. Ons oudercomité steunt 
ons op financieel vlak. Om een gezonder voedingsgedrag te stimuleren 

vragen we om geen snoep mee te geven aan de kinderen (Ook niet in de 
brooddozen). Een koek, liefst zonder chocolade, en fruit/groenten zijn wel 

toegelaten. 
Op dinsdag is het fruitdag. Dan brengen de kinderen enkel fruit mee van 

thuis. 

 

 

 

 

 

http://www.tkraaiennest-grembergen.be/


 

Toedienen medicatie 

De laatste jaren wordt steeds meer aan onze leerkrachten gevraagd om 
medicatie op school toe te dienen. Daarom maken we hierover de 

volgende afspraken: 

- Vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden 

toegediend. 
- Is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om bijgevoegd attest 

door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen. 

Toestemming tot het maken van Beeldmateriaal 

De school, de redactie van een krant of een Tv-ploeg maakt in de loop van 

het schooljaar foto’s, video- of televisieopnames van onze leerlingen 
tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze 

schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Bij inschrijving 
hebben jullie een document  ondertekend en hebben jullie toestemming 

gegeven tot het maken van individuele beelden. Bedenkt u zich in de loop 
van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, 

dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de 
privacywet. 

 

Verjaardagen 

 

Bij verjaardagen brengen de leerlingen GEEN individuele geschenken, 

klascadeau’s, snoep of uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mee naar 

de school of naar de klas! 

Ouders die toch een verjaardagsfeestje wensen te geven, bezorgen de 

uitnodigingen thuis bij de vriendjes. Zo vermijden we dat kinderen die niet 

uitgenodigd zijn, zich uitgesloten voelen. Het secretariaat noch de 

klasleerkracht mag adressen van kinderen doorgeven. 

De jarige MAG een traktatie voor de klas meebrengen (cake, taart, 

fruit,…) Zo beperken we de kosten voor de ouders en samen iets eten is 

toch ook altijd een beetje feest ! De leerkracht zorgt altijd voor een 

verrassing. 

Hier nog even onze vastgelegde verlofdagen die buiten de schoolvakanties 

en officiële verlofdagen vallen. 

Woensdag 13  september 2017: pedagogische studiedag 

Vrijdag 9 februari 2018: pedagogische studiedag 

Woensdag 9 mei 2018: facultatieve verlofdag 



Dinsdag 22 mei 2018: facultatieve verlofdag 

Woensdag 23 mei 2018: facultatieve verlofdag 

 

De andere activiteiten kunnen jullie raadplegen op onze website: 

www.tkraaiennest-gremberben.be 

Indien er nog vragen of problemen zijn aarzel dan niet om de 

klasleerkracht aan te spreken. U kan ook steeds terecht op het 
schoolsecretariaat en bij de directie. 052/21 28 95 

 

Met vriendelijke groeten, 

Anneke Gabriël 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf nu kan je deze en andere brieven terugvinden op de websit 

http://www.tkraaiennest-gremberben.be/

