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1 september 2016 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
 
Beste ouders, 
 
Na twee maanden vakantie start vandaag het nieuwe schooljaar. De vakantie is voorbijgevlogen. 
Hopelijk was ze voor iedereen deugddoend. Op wereldvlak werden we de afgelopen twee maanden 
geconfronteerd met heel wat geweld. Laten wij ons komende schooljaar geweldloos en GEWELDIG 
maken. 
Dit schooljaar staat in het teken van het thema ‘Een koffertje vol…’. Jullie zullen zeker en vast de 
komende weken en maanden nog meer van dit thema te horen en te zien krijgen.  
Traditioneel is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar een hele boterham. Jullie vinden hierin 
extra informatie, nieuwtjes en belangrijke data. Neem zeker de tijd om dit aandachtig door te nemen. 
Graag nodigen wij jullie uit op ons eerste oudercontact op donderdag 8 september. Jullie 
aanwezigheid is van groot belang. Jullie krijgen extra uitleg over de klaswerking, het CLB, ons 
zorgproject, de schoolwerking, het OCMW en het oudercomité. Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn 
die avond, geef een seintje aan de klastitularis. 
 
Aan iedereen, van harte welkom! 

juf Liesbeth, directie 
 

Overzicht leerkrachten schooljaar 2016 – 2017 

Kleuterschool 
Kabouterklas: juf Heidi 
1ste kleuterklas: juf Christel 
2de kleuterklas: juf Ilse 
3de kleuterklas: juf Winnie 
Zorgjuf KAB, K1 en K2: juf Evy  
Zorgjuf K2 en K3: juf Hannelore 
Kinderverzorgster: juf Ilse V. 

Lagere school 
1ste leerjaar: juf Katrien 
2de leerjaar: juf Carine  
3de leerjaar: juf Chantal 
4de leerjaar: juf Nancy 
5de leerjaar: meester Joris 
6de leerjaar: juf Ineke 
Zorg en verkeer 1ste graad: juf Mia 
Zorg en verkeer 3de leerjaar: juf Franka 
Zorg en verkeer 4de leerjaar: juf Gerda 
Zorg en verkeer 3de graad: meester Patrick 

Mediajuf: juf Hannelore 

Bewegingsjuf: juf Annette 

ICT-coördinatie: meester Dirk 

Zorgcoördinatie: juf Litta 

 
 
Een nieuw gezicht in onze school… 
 
Meester Steven neemt een jaartje ‘verlof’ en zal vervangen worden door meester Dirk. Meester Dirk 
zal ervoor zorgen dat alle computers en laptops naar behoren werken, en we ons op ons smartboard 
e.d. kunnen uitleven. 
We heten hem van harte welkom in onze school. 
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Donderdag 8 september: OUDERCONTACT 

 
19.00u voor de kleuterschool 

U wordt verwacht in de kleuterklas van uw kind. 
 

19.45u voor de lagere school 
U wordt verwacht in de turnzaal van de school. 

 

 
 

 
SEPTEMBER 

- vrijdag 2 september: 11u. Boekentassenwijding in de kerk te Diegem 
- donderdag 8 september: Oudercontact 
- donderdag 22 september: Start Wafelverkoop 
- dinsdag 27 september: Scholenveldloop (lagere school) 

 
 

 

Al te noteren… Vrije dagen tijdens het schooljaar 2016-2017  
 
 

woe. 5 oktober 2016 Vrije dag 

woe. 19 oktober 2016 Pedagogische studiedag 

vrij. 23 december 2016 Vrije dag 

woe. 1 februari 2017  Vrije dag 

woe. 22 maart 2017 Pedagogische studiedag  

woe. 10 mei 2017 Pedagogische studiedag  

ma. 22 mei 2017 Vrije dag 

 
Al te noteren… Reeds geplande activiteiten tijdens het schooljaar 2016-2017 
 
vrij. 25 november 2016 Mosselfeest 

za. 18 maart 2017 Kaasavond 

vrij. 19 mei 2017 & za. 20 mei 2017 Lentefeesten 

 
 
Het oudercomité 

 
Onze school wordt tijdens vele activiteiten ondersteund door het oudercomité. 
Ook dit jaar zetten zij zich weer actief in voor onze school. 
Wilt u graag aansluiten bij deze groep van enthousiaste en gedreven ouders, aarzel dan niet 
en kom op donderdag 15 september om 20u00 naar de openingsvergadering.  
Hebt u vooraf vragen? Neem even contact met de voorzitter: 
roderik.asscherickx@telenet.be.  
 

 

mailto:roderik.asscherickx@telenet.be


3 

 

Ter info: CLB – Centrum voor Leerlingen Begeleiding  
  
Voor de CLB - begeleiding van de leerlingen doet de school een beroep op het Vrij CLB 
NoordwestBrabant, Gendarmeriestraat 63 te 1800 Vilvoorde. (Tel.: 02 / 251 15 55)  
(openingsuren: maandag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 19.00 uur. 
Dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur). 
Onze vaste CLB - medewerker, verbonden aan onze school, is Dhr. Dirk Janssens. 
 
Voor de preventieve gezondheidszorg: zelfde adres. (Tel.: 02 / 251 68 60)  
 

 

 
 
 
 

 
SCHOOLKALENDER BESTELLEN ? ? ? 

 

 

 
Zoals elk jaar, maken we ook nu een handige schoolkalender met leuke klasfoto’s en 
belangrijke data. Net zoals vorig schooljaar wordt onze schoolkalender gedrukt door 
een externe firma. Voor de prijs van € 10 euro krijgt u een zeer degelijke 
schoolkalender. 
Wilt u er eentje (of meerdere) kalender(s) in kleur bestellen, gelieve het strookje en 
gepast geld in een gesloten enveloppe mee te geven met uw kind. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ik, ______________________________, ouder van _______________ klas: ______ 

wens kalenders voor het schooljaar 2016 – 2017 te bestellen: 

 

____  x kleur – kalender aan € 10    = € ______ 

__________________________________________________ 

 

TOTAAL = € ______ 
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Studietoelagen 

 
Voor kleuters en kinderen in de lagere school! 

 
Net zoals vorig schooljaar kan u bij de Vlaamse 
Gemeenschap een studietoelage voor uw kind(eren) 
aanvragen. Indien u in aanmerking komt, ontvangt u voor een 
kleuter 93,21 euro, voor een kind in de lagere school 
tussen de 104,86 en 157,29 euro (uitzonderlijke toelage: 
209.73 euro).  
 
Meer info op www.studietoelagen.be of vraag een folder aan 
de klasleerkracht. 
 
 

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 01/08/2016 tot en met 01/06/2017!  
 
Indien u vorig schooljaar reeds een studietoelage toegekend kreeg, krijgt u thuis de documenten 
toegestuurd. De andere ouders kunnen op school documenten aanvragen (vraag ernaar bij de 
klasleerkracht). Je kan je aanvraag ook digitaal uitvoeren. Surf naar www.studietoelagen.be en je vindt 
er al de informatie. 
 
Hulp nodig bij het invullen van de documenten voor studietoelagen? Kom naar het secretariaat van de 
school. We helpen je graag. 
 

Extra informatie: 
 

In augustus ontvangt u automatisch een schoolpremie (leeftijdstoeslag) bovenop de kinderbijslag.  
 

Sommige gezinnen hebben een (erg) laag inkomen.  
Bij hun mutualiteit vragen ze verhoogde terugbetaling of het “sociaal betalende derde” aan. Naast 
een vermindering op het remgeld voor medische kosten krijgen ze bij het openbaar vervoer 
korting en nog andere voordelen.  
 
Per burgerlijk jaar bezorgt Infano VZW (voor- en naschoolse opvang) voor de kinderen die de 
leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben, een fiscaal attest met vermelding van het bedrag dat voor 
opvang betaald werd. U kan dit bij uw belastingsaangifte inbrengen.  
 
Voor meerdaagse activiteiten (avonturenklassen, zeeklassen…) geven mutualiteiten vaak een 
premie van ca 20 euro. Je vraagt het formulier aan je mutualiteit en kan het op het 
schoolsecretariaat laten invullen. 

 
 
 
 
 

 

WOENSDAG = FRUITDAG 
 
Traditioneel is woensdag fruitdag in onze school. Op die dag eten de 
kinderen fruit als tussendoortje. Vanaf oktober start de actie “tutti frutti” en 
krijgen de kinderen wekelijks een stukje fruit op school. Meer info zal je 
krijgen in de nieuwsbrief van oktober. 

http://www.studietoelagen.be/
http://www.studietoelagen.be/
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Wil je graag op school een handje helpen…? 
Laat gerust weten waar en wanneer dat kan. 
 
Ik help graag bij (aankruisen ‘X’): 
 

 
o meehelpen tijdens festiviteiten 
o meegaan op uitstap 
o koken 
o sporten 
o leerlingen vervoeren 
o begeleiden van leesgroepjes 
o knutselen 
o muziek maken 
o grote schoonmaak 
o opstellen en afbreken feesttent 
o klusjes op school 

 

 
o tolken bij overlegmomenten 

Ik spreek deze talen : 
………………………………………… 

o ik kom graag vertellen in de klas 
over mijn hobby of werk 
Mijn hobby is …………………………………. 
Mijn beroep is ……………………………….. 

o voorlezen 
o gezelschapsspelletjes spelen met de 

kleuters 
o Vul zelf aan ……………………………………. 

 

 

Mijn info 
             Mijn naam is ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ik ben papa/mama /oma/opa/……… van …………………………………………………………………… 
klas leerling :  ……………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................. 
@     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik kan vooral op (aankruisen) 
 MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON 

VM        

NM        

AVOND        
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SOEP – SOEP – SOEP – SOEP – SOEP – SOEP 

 
 
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen tijdens de middagpauze van een lekkere tas 
soep genieten.  
Belangrijke wijziging dit schooljaar is dat de soep per trimester wordt aangeboden. Je 
bestelt éénmalig voor je kind soep voor het hele trimester. 
 
De kleuters krijgen elke middag een tas van 17,5 cl soep en de kinderen van de 
lagere school een tas van 25 cl soep.  
Voor het eerste trimester betaal je € 35 voor een kleuter en € 50 voor een kind van 
de lagere school. 
Voor het tweede trimester betaal je € 31 voor een kleuter en € 45 voor een kind van 
de lagere school. 
Voor het eerste trimester betaal je € 28 voor een kleuter en € 40 voor een kind van 
de lagere school. 
 
Het soepmenu zal uithangen in het kastje aan de schoolpoort. 
 
Het eerste “soep-trimester” start op maandag 12 september en eindigt op donderdag 
22 december.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ik, ouder van ________________________________________________ klas ____ 

bestel voor het eerste trimester soep voor mijn kind. De afrekening gebeurt via de 

schoolrekening van september. 

 

Handtekening 
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BELANGRIJK BERICHT ! ! ! 

 
 
 

 
 
 

Elk jaar worden er wel kleine wijzigingen doorgevoerd in het schoolreglement. Vandaar dat 
elk schooljaar de “kennisname en akkoordverklaring” van het schoolreglement moet 
ondertekend worden.   
 
Vanaf 1 september 2016 is er een aangepaste versie van het schoolreglement.  
U kan het schoolreglement raadplegen op onze website: www.pbd.be. 
 
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 
informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch 
project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de 
engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 
leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan 
huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, 
revalidatie en privacy. In het vierde deel krijgen jullie een overzicht van de 
onderwijsregelgeving. 
 
Indien u het schoolreglement niet elektronisch kan raadplegen en een gedrukt exemplaar 
wenst, gelieve dit te melden aan de klasleerkracht. 

 
Opgepast: kinderen zijn niet ingeschreven in de school zolang het 
schoolreglement niet ondertekend is (kennisname en akkoordverklaring: zie 
laatste pagina) – gelieve dit zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de 
klasleerkracht – één verklaring per kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pbd.be/
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Wijzigingen schoolreglement 2016-2017: 
 
 

- Soep wordt vanaf heden per trimester aangeboden. De kleuters krijgen een portie 
van 17,5 cl en de kinderen van de lagere school krijgen een portie van 25 cl.  
Prijzen per trimester: 

o Kleuters: 1ste trimester: € 35 / 2de trimester: € 31 / 3de trimester: € 28 
o Lagere school: 1ste trimester: € 50 / 2de trimester: € 45 / 3de trimester: € 40 

 
- Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, komen terug naar school tussen 13u00 en 

13u15. Ze melden zich aan de voordeur. 
 

- De voorschoolse opvang zal betalend worden tot 8u15. 
 

- Ook dit schooljaar wordt er nog hard gewerkt rond tijdig naar school komen. Een 
eerste bel zal luiden om 8u25. De kinderen worden dan in de rij verwacht. Om 8u30 
stipt gaat de poort onherroepelijk dicht en is uw kind te laat. 
 

- Wie te laat komt ’s morgens, meldt zich aan op het secretariaat. Na 10 keer wordt het 
CLB hiervan op de hoogte gebracht. 

 
- Na schooltijd lopen de kinderen niet meer door de gangen en gaan de kinderen niet 

meer naar de klassen. Vergeten boeken of schriften worden niet gehaald. 
 

- Er wordt geen aardbeiendrank meer aangeboden tijdens de middaglunch.  
 

- Vanaf oktober worden de nieuwsbrief en het schoolstripje enkel nog digitaal 
aangeboden aan de ouders. Belangrijke mededelingen of invulstrookjes zal U nog op 
papier krijgen. U krijgt weldra een brief waar U uw contactgegevens kan kenbaar 
maken. 
 

- Vanaf dit schooljaar beschikken wij over een ‘kriebelteam’. Een team van 
leerkrachten controleert op regelmatige basis kinderen op luizen (een 3-tal keer per 
schooljaar). Op deze manier willen we luizen definitief uit onze school bannen. Meer 
informatie krijgt U in de loop van het schooljaar. 
 

- De schoolbus, voor en na schooltijd, zal vanaf heden betalend worden. De gemeente 
rekent € 60 per jaar of € 25 per trimester aan. Meer informatie krijgen jullie per brief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



9 

 

 

 

            KENNISNAME EN AKKOORDVERKLARING  
 SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2016 

  
_________________________________________________________________________ 

 
Het schoolreglement basisonderwijs 

werd goedgekeurd door het schoolbestuur 
namens het schoolbestuur, 

De heer Luc Boulangé; voorzitter 
___________________________________________________________________ 

 
De gemandateerde directie voor het basisonderwijs: 

Mevrouw Liesbeth Van Hemelrijck  
 

 
KATHOLIEK ONDERWIJS  

Parochiale Basisschool Diegem 
 

De heer en mevrouw  
………………………………………………………………………………………………….. 
__________________________________________________________________ 

 
ouders van:  

…………………………………………………………………………………………………. 
___________________________________________________________________ 

 
verklaren kennis te hebben genomen van het "Schoolreglement" van de school 

Parochiale Basisschool 
Oude Haachtsesteenweg 125  

1831 Diegem 
Tel. 02/ 720 33 43 

website: www.pbd.be 
van 01-09-2016 (datum van opmaking van het reglement of van de laatste wijziging)  

en tekent hierbij voor kennisname en akkoord. 
 
 

Te ___________________________________, de _____________________ 
 

Handtekening ouders: 
 

…………………………………..   ……………………………….. 
 

 

 


