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2 september 2019 
 

 

 
 

Nieuwsbrief 
 

 

Beste ouders, 
 
Na twee maanden vakantie start vandaag het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in. De 
vakantie is voorbij. Hopelijk was ze voor iedereen deugddoend.  
 
Dit schooljaar staat in het teken van het thema ‘Handen vol hoop’. Jullie zullen zeker en vast 
de komende weken en maanden nog meer van dit thema te horen en te zien krijgen. Onze 
handen zijn alvast gevuld met een grote dosis hoop, hoop om er een fantastisch schooljaar 
van te maken.  
 
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 5 september. Jullie 
aanwezigheid is van groot belang. Jullie krijgen heel wat extra uitleg. Indien jullie toch niet 
aanwezig kunnen zijn die avond, geef een seintje aan de klasleerkracht. 
 
Aan iedereen, van harte welkom! 
 

juf Liesbeth, directeur 
 

Overzicht leerkrachten schooljaar 2019 – 2020 

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

Lagere school 
1ste leerjaar: juf Chantal 
2de leerjaar: juf Carine  
3de leerjaar: meester Lorenz 
4de leerjaar: meester Jonathan 
5de leerjaar: meester Joris 
6de leerjaar: juf Ineke 
Zorg 1ste leerjaar: juf Mia 
Zorg 2de leerjaar: meester Patrick 
Zorg 3de leerjaar: juf Franka 
Zorg 4de, 5de en 6de leerjaar: juf Nancy 

Bewegingscoach: juf Annette 

Muzo- en verkeerscoach: juf Gerda 

ICT-coördinatie: meester Dirk 

Zorgcoördinatie: juf Litta 

 
 
Een nieuw gezicht in onze school… 
 
Meester Jonathan maakt vanaf dit schooljaar deel uit van ons team. Hij zal het vierde leerjaar onze 
zijn hoede nemen. Onze school is met hem een gedreven, sociale en sympathieke meester rijker. Wil 
je kennismaken? Spreek hem gerust eens aan…! 
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Donderdag 5 september: OUDERCONTACT 

 
18u45 voor de kleuterschool 

U wordt verwacht in de kleuterklas van uw kind. 
 

19u45 voor de lagere school 
U wordt verwacht in de turnzaal van de school. 

 

 
 

 
SEPTEMBER 

- donderdag 5 september: Oudercontact 
- vrijdag 6 september: 11u. Boekentassenwijding in de kerk te Diegem 
- woensdag 18 september: Pedagogische studiedag 
- donderdag 19 september: Start Wafelverkoop 
- woensdag 25 september: Scholenveldloop (lagere school) 

 
 

 

Al te noteren… Vrije dagen tijdens het schooljaar 2019-2020  
 
Pedagogische studiedag: woensdag 18 september 2019 
Facultatieve verlofdag: woensdag 9 oktober 2019 
Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 tot vrijdag 1 november 2019 
Pedagogische studiedag: woensdag 20 november 2019 
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot vrijdag 3 januari 2020 
Pedagogische studiedag: vrijdag 17 januari 2020 
Facultatieve verlofdag: woensdag 29 januari 2020 
Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 tot vrijdag 28 februari 2020 
Facultatieve verlofdag: vrijdag 13 maart 2020 
Pedagogische studiedag: woensdag 18 maart 2020 
Paasvakantie: maandag 6 april 2020 tot vrijdag 17 april 2020 
Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 
Hemelvaartvakantie: donderdag 21 mei 2020 tot vrijdag 22 mei 2020 
Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020 
Schorsing van de lessen: dinsdag 30 juni 2020 om 12u05 
Grote vakantie: woensdag 1 juli 2020 tot maandag 31 augustus 2020 
 
 
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 maandag 16 september om 20u00 naar de openingsvergadering.  
Hebt u vooraf vragen? Neem even contact met de voorzitter, Roderik Asscherickx: 
oudercomité@pbd.be.  
 

 

mailto:oudercomité@pbd.be
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! ! ! ! ! ! Belangrijke EET- en DRINKafspraken ! ! ! ! ! ! 

 

- Omdat we de gezondheid van onze kinderen uitermate belangrijk vinden, willen wij 

een gezonde school zijn. Elke voormiddagpauze (10u00) eten de kinderen fruit of 

groente als tussendoortje. Je zorgt als ouder zelf voor dit gezond tussendoortje. In 

de namiddag mag je zelf kiezen, een koekje of een stukje fruit/groente, maar 

uiteraard niets met chocolade. We stimuleren de ouders om steeds gezonde 

tussendoortjes mee te geven met de kinderen.  

- Kinderen mogen enkel water in een flesje mee naar school nemen. ’s Middags kan 

je enkel nog melk of water op school bestellen, en dit met blauwe bonnetjes (€ 

0,50/bonnetje). Indien je nog witte bonnetjes hebt van vorig schooljaar, kan je deze 

inwisselen op het secretariaat van de school. De kleuters krijgen in de voormiddag 

gratis melk aangeboden door de school. Water kunnen de kinderen heel de dag door 

drinken. 

- Wij verkiezen gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch. Chocolade, snoep, 

frieten,… mogen dus zeker niet.   

 

Bedankt om deze afspraken na te leven…! Samen maken we ‘gezonde school’! 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 

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). 
Vanaf dit schooljaar komt een andere vaste CLB – medewerker naar onze school.   
Dhr. Dirk Janssens is verbonden aan onze school. 
 
Voor de preventieve gezondheidszorg: zelfde adres. (Tel.: 02 / 251 68 60)  
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Zoals jullie weten, denken we aan het milieu, en aan de digitalisering, jullie 
krijgen nieuwsbrieven en andere brieven hoofdzakelijk via elektronische weg... 
We werken met ons digitaal platform ‘Questi’. Indien jullie e-mailadres 
gewijzigd is, of jullie nieuw zijn in onze school, vragen we jullie voor vrijdag 6 
september een mailtje te sturen naar secretariaat@pbd.be met de vermelding 
van de naam en klas van je kind in het onderwerp van het bericht. Zo 
beschikken we over je correcte mailadres en zal je vanaf dan digitale berichten 
ontvangen via dat mailadres. 
 
 
 
 

 
SCHOOLKALENDER BESTELLEN ? ? ? 

 

 

 
Zoals elk jaar, maken we ook nu een handige schoolkalender met leuke foto’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 2019 – 2020 te bestellen: 

 

____  x kleur – kalender aan € 10    = € ______ 

_____________________________________________________ 

 

TOTAAL = € ______ 

 

QUESTI ! 

 

mailto:secretariaat@pbd.be
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SOEPNIEUWS ! SOEPNIEUWS ! SOEPNIEUWS ! SOEPNIEUWS  

Het “eerste-soep-trimester” komt eraan… 

De kinderen kunnen tijdens de middagpauze van een lekkere en gezonde tas soep 
genieten.  

De soep wordt per trimester aangeboden. Je bestelt éénmalig voor je kind soep voor 
het hele trimester. Vandaar je nu moet inschrijven indien je in het eerste trimester 
soep voor je kind wenst. 

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 € 38 voor een kleuter en € 54 voor een kind van 
de lagere school. Dit wordt verrekend via de schoolrekening van september. 

Het soepmenu hangt uit in het kastje aan de schoolpoort. 

Het eerste “soep-trimester” start op maandag 16 september en eindigt op vrijdag 20 
december. 

Indien je soep wenst voor je kind, vergeet niet onderstaand strookje tijdig ingevuld 
terug mee naar school te geven met je kind. 

 

Ik, _________________________, ouder van ___________________ Klas: _______ 

bestel soep voor mijn kind tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2019-2020. 

 

Datum:         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 2019 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. 
 
De belangrijkste wijzigingen in het schoolreglement hebben betrekking op: 

 
- Vanaf 1/1/2020 zullen wij behoren tot de vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen 

Diegem. 
- De studie zal vanaf 1/9/2019 ingericht worden door Infano vzw tijdens naschoolse opvang, en 

niet meer door onze leerkrachten. 
- Tijdens de voormiddagpauze wordt er steeds fruit of groente gegeten, in de namiddag is er 

vrije keuze. 
- Vanaf 1/9/2019 stopt de schoolbus aan minder haltes. 
- Er worden voor onze leerkrachten twee extra pedagogische studiedagen ingericht. Zo kunnen 

ze zich in groep gericht bijscholen, ten voordele van de kinderen. 
- Tijdens de middagpauze is er enkel nog water en melk te verkrijgen aan 50 cent per bonnetje.  
- Gecontroleerd kraantjeswater is steeds gratis te verkrijgen. 
- De prijs van de soep werd geïndexeerd. 
- Vanaf heden krijgen de ouders de maandelijkse facturen via e-mail. 
- Vanaf heden wordt er gesproken van een schooltoeslag i.p.v. schooltoelage. Meer info vinden 

jullie op https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-
groeipakket. 

- Er zijn enkele wijzigingen in de onderwijsregelgeving m.b.t. onderwijs aan huis, getuigschrift 
op het einde van het basisonderwijs, procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting en 
bewakingscamera’s. 

 

http://www.pbd.be/
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
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Opgepast: kinderen zijn niet ingeschreven in de school zolang het 
schoolreglement niet ondertekend is (kennisname en akkoordverklaring: zie 
hieronder) – gelieve dit zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de 
klasleerkracht – één verklaring per kind. 
 
 

 

 

            KENNISNAME EN AKKOORDVERKLARING  
 SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2019 

  
_________________________________________________________________________ 

 
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 01-09-2019 (datum van opmaking van het reglement of van de laatste wijziging)  

en tekent hierbij voor kennisname en akkoord. 
 
 

Te ___________________________________, de _____________________ 
 

Handtekening ouders: 
 

…………………………………..   ……………………………….. 
 

 

 


