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GBS De Notelaar 

Met deze nieuwsbrief informeert de school ouders en leerlingen over het schoolgebeuren 

schooljaar 2020-2021 
september-oktober 

[NIEUWS] 

 
 

Start schooljaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHOOLTIJDEN  
Maandag tot en met vrijdag 
08:40-11:55 en 13:10-15:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voormiddag: 
> toezicht vanaf 8u.15;  
> bel om 8u.38; 
> start van de lessen om 8u.40; 
> einde lessen om 11u.55 
 
Namiddag: 
> bel om 13u.08 
> start van de lessen om 13u.10 
> einde van de lessen om 15u.45. 
 
Wie pas tegen 9u. komt, passeert 
langs het secretariaat! 

Het leerkrachtenteam 
 Onthaalklasje:  

 juf Mieke Claeys 

 juf Saskia Denys 

 juf Jenny Valcke*/ 

 Latoya Lievens 

 K1:  juf Shirley François 

 juf Saskia Denys 

 K2:  juf Greet Vandermoere  

 K3:  juf An Geldhof  

 juf Shirley François 

 Kleuterturnen: 

 juf Jenny Valcke*/ 

 Latoya Lievens 

 L1:  juf Els Boùùaert  

 L2:  juf Maaike Weets 

 juf Tine Timmerman 

 L3:  juf Els Vermeulen 

 L4:  juf Katrien Gadeyne 

 L5:  meester Michiel Sypré 

 L6:  juf Griet Damme 

 Zorgcoördinator/ 

beleidsondersteuner:  

 juf Joke Boussemaere 

 ICT-coördinator:  

 juf Tine Timmerman 

 Bijzondere leermeesters: 

 juf Sofie Vanpeteghem (KGD) 

 juf Hilde De Backer (NCZ) 

 Nasuh Karadag (IslGD) 

 administratie:  

 Sonja Van de Walle  

 (ma., di., woe., do.vm.) 

 Els Fockedey (do. en vr.v) 

 middagtoezicht kleuter: 

 Katrien Engelrelst 

 middagtoezicht lager:  

 Myriam Defonteyne 

 poetsteam:  

 Katrien Engelrelst  

 Marina Van Meenen 

 Els Zutterman  

 directeur: Hilde Landuyt 

*wegens bedreiging door beroepsziekte wordt 

juf Jenny vervangen door juf Latoya 

 
 

 

Lerarenplatform 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 

startte het pilootproject 

lerarenplatform om tijdelijke 

leerkrachten meer werkzekerheid te 

bieden. De leerkrachten in het 

lerarenplatform krijgen dit 

schooljaar een aanstelling van 1 

september tot het einde van het 

schooljaar. Ze worden ingezet voor 

reguliere vervangingen of voor 

zinvolle pedagogische taken. 

In overleg met de scholen van de 
Scholengemeenschap De Oostkant 

werd meester Frederik Deschepper 
halftijds aangesteld in Oedelem en 

halftijds in Damme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers 
 Shauni Mouton:  

ondersteuning in K2 
 Vicky Peckelbeen:   

hulp bij middagbegeleiding en 
slaapklas kleuters 

 Matthias Verbrugge:   
hulp bij administratieve taken en 
klasondersteuning in K1  

 Nadine Brouckaert i.s.m. Ter 
Muiden: versterkt het poetsteam op 
donderdagvoormiddag  

 

Curieuze neuzen avond 
 

OUDERINFOAVOND 
donderdag 17 september 

om 19.30 u. 
 

Ouders kunnen een kijkje komen 

nemen in de klas van 

hun zoon of dochter. De juf of 

meester zal een toelichting geven 

bij de klaswerking. 

 

Gezien de coronamaatregelen nog 

steeds van kracht zijn vragen wij 

de ouders zich aan de 

vooropgestelde regels te houden. 

Zie brief. 

communicatie 

Ouderbrieven 
Ga naar: 

https://padlet.com/hildelanduyt/7o
qb6tjwcv9k  
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Ondersteuners 

Scholen kunnen voor leerlingen met 
specifieke ondersteuningsnoden 
terecht bij een ondersteunings-
netwerk. Scholen voor buitengewoon 
onderwijs staan in voor de 
ondersteuning van leerlingen, 
leerkrachten en schoolteams. 

Voor het schooljaar 2020-2021werkt 
de school samen met:  
>  Dominiek Savio, Gits:  
 juf Greet Vandoorne (K2) 
>  De Ganzeveer:  
 juf Hilde Dobbelaere (L4 en L6) 
>  Spermalie 
 juf Nikki Overmeire (K1 en L2) 
 
Naschoolse activiteiten     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders worden verwacht om stipt 
hun kinderen te komen ophalen. Er is 

geen toezicht voorzien. Kinderen 
kunnen eventueel naar de 

buitenschoolse opvang gaan. 

  

Studie 

maandag en donderdag 
van 16 u. tot 16.30 u; 

GEEN studie bij 
personeelsvergaderingen… 

 
SCHOOLREGLEMENT 

Aanpassingen   
SR 15/06/2020 - SR 29/09/2020 

 

• Leerplicht vanaf 5 jaar Vanaf 
1 september 2020 verlaagt de 
leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf 
dan moet iedere 5-jarige minstens 
290 halve dagen op school zijn, al 
is maximale aanwezigheid het 
streefdoel. Net zoals bij oudere 
leerplichtigen beslist de directie 
welke afwezigheden aanvaardbaar 
zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie 
of logopedie), maar afwezigheids-
attesten zijn niet nodig. 

I Is een 5-jarige geen 290 halve dagen 
aanwezig? Dan beslissen de 
klassenraden kleuter- en lager 
onderwijs of hij mag instappen in het 
lager onderwijs. Voor een 
groeipakket moet een 5-jarige ook 
minstens 290 halve dagen aanwezig 
zijn. 
 

• Maximumfactuur meerdaagse 
uitstappen stijgt 

 De maximumfactuur voor 
meerdaagse uitstappen stijgt tot 
445 euro aan het einde van het 
lager onderwijs. 

 De maximumfactuur voor 
materialen en activiteiten blijft 
ongewijzigd: 45 euro voor een 
kleuter en 90 euro voor een 
leerling lager onderwijs. 

 

Sommige mutualiteiten 
ondersteunen 

fruit en melk op school en 
schoolreizen. 

Vraag naar de formulieren bij uw 
mutualiteit! 

Overige schoolkosten blijven beperkt 
tot  maximumfactuur; kostenraming 
in bijlage … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB) 

Een CLB heeft als opdracht bij te 
dragen tot het welbevinden van de 
leerlingen, op school en in de 
maatschappij. Daarom ondersteunt 
het CLB de opvoedingsopdracht van 
ouders en school: als het moeilijk 
wordt, kun je bij het CLB terecht. 
 
 
 
 
 
Onze school geniet ondersteuning 
vanuit de vestiging Sint-Andries 

Legeweg 83 A 
8200   Brugge 

telefoon 050 440 220 
 
Contactpersoon: Lieve Vanhaecke 
Arts: Petra Vantorre 
Paramedisch werker: Lieve Peere  
 

 
Coronamaatregelen 

Aanpassingen: 
• de parkeerzone aan de schoolpoort 

wordt tijdelijk fietsparkeer-
plaats/wachtzone voor ouders; 
veilig parkeren met de wagen kan 
aan de kerk of op de parking in de 
Bruggestraat; leerlingen parkeren 
fietsen in de fietsenstalling 
 

• ‘s morgens 
-  ouders nemen afscheid aan de 
 schoolpoort;  
-  ouders/volwassenen dragen 
 mondmasker 
-  leerlingen ontsmetten de handen 
 

• ’s avonds 
-  ouders worden pas om 15.45u. 
 toegelaten op de speelplaats  
- ouders dragen mondmasker  
- ouders ontsmetten de handen 
-  ouders blijven in de zone achter 
 de nadar 
-  ouders houden onderling afstand 
 van elkaar 
 
- leerlingen wachten in rijen of op 
 de bank tot de leerkracht 
 toestemming geeft om de rij te 
 verlaten en naar de ouder / 
 volwassene te stappen 
- leerkrachten sturen de lln. 
 richting naar de ouders / 
 volwassene zodra er (oog)contact 
 is geweest met de ouder / 
 volwassene die de kinderen 
 ophalen 

‘BEELDENDE KUNST’  
voor 1ste t.e.m. 6de leerjaar 

i.s.m. Kunstacademie Maldegem  
 
 
 
 

juf Silke Catteeuw-De Smul 
 

elke donderdag 
 

6-7-8 jaar: klasgroep OEDDO1 
van 16.15 u. tot 17.55 u. 

 
9-10-11 jaar: klasgroep OEDDO2 

van 18.05 u. tot 19.45 u. 

T. 050 72 89 50 -

kunstacademie@maldegem.be 

‘TYPLESSEN’  
i.s.m. Vlaams Talen en 

Typinstituut  
 
 
 

mevr. Carina De Jonghe 

 
dinsdag om de 14 d. 

 
16.00 u. tot 17.20 u. 

 

T. 0474/ 49 45 11 

info@vtti.be/www.vtti.be   

Abonnementen 
Tijdschriften van Averbode worden 

-vrijblijvend- voor een heel jaar 
aangeboden. 

 
K3 gaat effectief aan de 

slag met het tijdschrift 

en wordt  door de school 

(GRATIS) verdeeld. 
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-  ouder/volwassene verlaten zo snel 
 mogelijk de speelplaats en 
 stappen daarbij via de openingen 
 van de 
 nadar afsluiting terug richting 
 schoolpoort 
-  ouders die nog iets willen 
 bespreken met de (zorg)leerkracht 
 of directeur geven een seintje en 
 wachten tot alle kinderen hun weg 
 naar huis of opvang hebben 
 gevonden 
 (gesprekken gebeuren buiten* en 
 steeds met mondmasker) 
 

*uitzonderingen mogelijk 

 
Heb je een vraag? Surf naar 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
coronavirus-voor-ouders 

of neem contact op met de school… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maaltijden 
 
 

Hanssens Catering 
Lange Ambachtstraat 32 

BE-9860 OOSTERZELE 
Aanstiplijst:  
• voor een hele maand aanduiden wat 

uw kind op school zal eten of 
drinken 

• ten laatste op de eerste dag van de 
maand formulier afgegeven aan de 
titularis 

• enkel bij ziekte of overmacht kan 
een maaltijd geannuleerd worden 
door tijdig het secretariaat of de 
titularis te verwittigen (telefonisch 
voor 9 uur; pas op: secretariaat is 
niet altijd bemand!). 

• krijgen wij geen boodschap van 
ziekte of overmacht dan wordt de 
maaltijd aangerekend 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scholengemeenschap De Oostkant 

Scholengemeenschappen 
stimuleren de 
samenwerking tussen 
scholen.  

Scholengemeenschap De Oostkant 
verenigt -op 1/09/2020- vijf scholen: 
- GBS De Notelaar, Beernem 
- GBS Het Spoor/De Ooievaar, Damme 
- GBS Het Anker, Heist  
- GBS De Pluim, Knokke 
- GBS Het Polderhart, Zuienkerke 
 

 

 

maandag om 20u. 

21 september 
5 oktober 

9 november 
30 november 

4 januari 
1 februari 
1 maart 
19 april 
3 mei 
7 juni 

Iedereen welkom 

Meer info? Via ‘gele’ brieven… 

Eerstvolgende activiteiten: 
6/12:  sinterklaaswandeling 
20/12:  toneelvoorstelling ‘Pjotr e/d 

 Wolfski’, OC De Kleine Beer 
 
 
 

 

Schoolraad 
In een schoolraad zetelen 

vertegenwoordigers van de ouders, 
van het personeel en van de lokale 

gemeenschap.  

Agendapunten 29 september: 

• Schooljaar 2020-2021 
- Lestijdenpakket - 

aanvullingen 
- Nascholingsplan 
- Projecten 
- Schoolreglement  

• Scholengemeenschap De Oostkant 
• CLB 
• DKO 
• Opvolging plannen schoolgebouw/-

omgeving 
 

OOG voor lekkers 
 

Kinderen eten o.a. te weinig fruit, 
groenten en drinken te weinig 
melk als tussendoortje of bij de 
maaltijd. Ze kiezen vaak de 
verkeerde tussendoortjes (bv. 
koekjes, chocolade, snoep en 
gesuikerde dranken).  
Daarom werd het initiatief Oog 
voor Lekkers genomen: een 
project rond groenten, fruit en/of 
melk op school. Het principe is 
eenvoudig: op een vaste dag in de 
week eten de leerlingen samen 
een lekker stuk fruit/groente 
en/of drinken een glas melk als 
tussendoortje. 
 
LAGER 
Volledig vrijblijvend wordt een 
‘bio’fruit  en –groente (BES*) 
abonnement aangeboden à €14 
voor 32 beurten, op dinsdag, vanaf 
oktober. 

*Beernem Ecologisch en Sociaal VZW    

Inschrijvingen per brief via 
secretariaat 

 

 
KLEUTER 
Kleuters krijgen dagelijks soep & 
koek in de voormiddag  en 
‘bio’fruit  of -groente in de 
namiddag; op woensdag krijgen de 
kleuters de kans om melk te 
drinken. 
Kostprijs: €10/maand (€5 bij halve 
dagen schoollopen) 

Inschrijvingen per brief via 
secretariaat 

Luizenalarm 
 

Via www.klasse.be/ouders  of op  
https://youtu.be/QPws_SO1_mU  

willen we de 
nat-kam-methode promoten, 

eerder dan toevlucht te zoeken in 
chemische middelen. 

Bij vaststelling van luizen: de 
school verwittigen én de 
behandeling starten…. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De school biedt indien wenselijk de 
nodige info en gratis 

luizenkammetjes aan! 
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Sportdag 

16 september 

De kleuters sporten in de 

schoolomgeving en mogen een eigen 

fiets meebrengen. 

Alle lagere klassen 

trekken erop uit 

richting De Kijkuit in 

Beernem, 

https://dekijkuit.be/ 

De kinderen krijgen er een aanbod 

aan buitenactiviteiten. 
 

Krinkelement 

 
 
Het ‘Krinkelement’ is een 
schooleigen klasdoorbrekende 
activiteit die maandelijks 
geprogrammeerd wordt op de laatste 
vrijdagnamiddag* van de maand. De 
naam is ontleend aan de 
samentrekking van ‘kinderparlement’ 
en ‘waterkrinkels’, die zich 
voortplanten op het wateroppervlak. 
Het is een toonmoment, een 
luisterend oor, een discussieplatvorm 
met, … voor en door de kinderen van 
de school. 

* tenzij anders gepland 
 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is samengesteld uit 

2 leerlingen per klas uit de lagere 

afdeling. Deze leerlingen worden via 

'verkiezingen' gekozen in de klas. Wie 

al eens in de leerlingenraad zetelde 

kan niet nog een jaar zetelen. Op die 

manier zijn het niet steeds de 

communicatief knappere leerlingen 

die elk jaar weer aan bod komen. 

Ook komen minder communicatief 

vaardige leerlingen aan bod.  

 

Elke maand, over de middag, komen 
de leerlingen samen onder 
begeleiding van twee leerkrachten: 
juf Saskia en juf Hilde Db. 
L1:  Bas en Ella 
L2:  Emma en Livia 
L3:  Viktor en Tibo (Cézar) 
L4:  Lieke en Steven (Maarten en Lars 
 DB) 
L5:  Joke en Leonie (Fien en Milan) 
L6:  Marie D en Remi 

schooljaar 2020-2021 

Schoolvrije dagen  

goedgekeurd schoolraad d.d. 15.06.2020 en onder voorbehoud van het vakbondsoverleg  

 Woensdag 16 september 2020: pedagogische studiedag:  
VRIJAF voor de leerlingen  

 Maandag 28 september 2020: facultatieve vrije dag 

 Herfstvakantie  
van maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020 

 Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand: VRIJAF 

 Kerstvakantie 
van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021 

 Dinsdag 2 februari 2021: pedagogische studiedag:  
VRIJAF voor de leerlingen 

 Krokusvakantie 
van maandag 15 februari t.e.m. zondag 20 februari 2021 

 Paasvakantie  
van maandag 5 t.e.m. zondag 18 april 2021 

 Donderdag 13 mei 2021: OLH Hemelvaart: VRIJAF 
vrijdag 14 mei 2021: brugdag: VRIJAF 

 Vrijdag 4 juni 2021: facultatieve vrije dag 

 Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag: VRIJAF 
 

data om te noteren 

 (Uitgestelde) Eerste Communie:  zaterdag   26 
september 2020 om 14u 
receptie: zondag 4 oktober 2020 om 10u30 

 (Uitgestelde) Plechtige communie/Vormsel: 
zaterdag 10 oktober 2020 om 17u 
receptie: zondag 18 oktober 2020 om 10u30 

 Sneeuwklassen: van zaterdag 16 t.e.m. zaterdag 
23 januari 2021 

 Carnaval: donderdagnamiddag 11 februari 2021 

 Streekbierenbingoavond: zaterdag 27 februari 
2021 

 Lentefeest L1 en L6: zaterdag 27 maart om 10u 

 Eerste communie: zaterdag 1 mei 2021 om 14u, 
St.-Lambertus Oedelem 

 Plechtige communie: zaterdag 22 mei 2021 om 
17u, St.-Lambertus Oedelem + 
18u30: receptie eerste en zesde klas 

 Papa’s-meespeeldag 

 Proclamatie L6: donderdag 24 juni 2021 om 20u 

 Schoolfeest: zondag 27 juni 2021 

 … 
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Sport tijdens de lesuren: zwemmen 

Enkele jaren op rij slagen we er niet 
in om alle leerlingen zwemkansen te 
geven. Ofwel was het zwembad niet 
toegankelijk, ofwel gooide ‘Corona’ 
roet in het eten. 
Voor dit schooljaar kiezen we voor 8 
opeenvolgende zwembeurten met als 
doel snel vorderingen te boeken. 
Blok 1:  L2 en L5 
Blok 2: L1 en L4  
Blok 3:  K3*, L3 en L6 

Vlabus zorgt voor ervaren 
zwemleraars. 

 
Sport na de lesuren: MOEV 

21/okt zwemmarathon  
 alle graden > zwembad 
25/nov basketinstuif  
 1ste graad > Drogenbrood 
3/feb dans en estafette  
 alle graden > Drogenbrood 
17/mrt minikrachtbal  
 2de en 3de graad > 
 Drogenbrood 
5/mei atletiek  
 alle graden >   
 atletiekpiste Beernem 
mei voetbal  
 alle graden >  
 Voetbalveld Oedelem 
Meer info en inschrijving via juf Griet 

en brief… 
 

Verkeer 

Week van de mobiliteit 
van 16 tot 22 september 

 
 

Doe mee aan de strapdag op  
vrijdag 18 september  

(i.s.m. gemeente Beernem) 
Kom te voet of met de fiets. Smuk 
jezelf en/of je fiets zo opvallend 
mogelijk op! We maken een bonte 

optocht… 
 

20/10: Levende muziek - voorstelling 
‘VERKEER’ 

 

21/10: Fietscontrole 

Initiatief van politie Het Houtsche 

Zijn de fietsen van de leerlingen van 

de lagere school wettelijk in orde? 

Tijdens de controle worden er ook 

suggesties en tips gegeven rond 

fietsuitrusting. De leerlingen van de 

lagere school krijgen vervolgens de 

fietscontrolekaart mee naar huis met 

het advies om indien nodig de fiets zo 

snel mogelijk te herstellen. 

Proefopstelling met parkeervakken 
Knesselarestraat 

“In samenwerking met Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) staat er 
momenteel een proefopstelling met 
parkeervakken in de Knesselare-
straat, in het gedeelte tussen de 
Beernemstraat en de Oudezakstraat.  
Een aantal parkeervakken staan 
afwisselend aan beide kanten van de 
straat. Zo kan er gemakkelijker 
uitgeweken worden als er een 
tegenligger komt. Ook wordt op die 
manier een slalomeffect gecreëerd, 
wat de snelheid doet afremmen. 
 
In de Knesselarestraat werd altijd 
aan dezelfde kant geparkeerd, soms 
over een grote lengte. Op drukkere 
momenten was dubbelrichtings-
verkeer dan moeilijk aangezien er 
weinig uitwijkmogelijkheid is. Dit 
leidde tot opstoppingen en 
gevaarlijke situaties. Tijdens minder 
drukke momenten, en dus minder 
geparkeerde wagens, werd er dan 
weer te snel gereden.  
 
Deze proef-opstelling blijft een 
drietal maanden staan. Daarna zal de 
dienst de proefopstelling evalueren.” 

Je kan met je opmerkingen en 
suggesties terecht bij de dienst 

Mobiliteit via  
mobiliteit@beernem.be. 

 

 

 
Bibbezoek 

Het aanleren van een 
positieve leesattitude 
en het blijven 
bestendigen van 
leesmotivatie 
doorheen de 
schooltijd is van 
lerensbelang. 

 
Zoals elk schooljaar, gaan de 

leerlingen, één maal per maand, op 
dinsdag, met de klas op bezoek in de 

bibliotheek (Schepenhuys).   
 

De boeken van alle leerlingen van 
een klas komen op de klaspas. 

 
Ook de kleuters brengen een 

bezoekje aan de bib… 
 
 
 
 
 

KJV Kinder- en jeugdjury 
 

Ben je een boekenwurm? 
Wil je actief meewerken en  

de mooiste boeken selecteren? 
Schrijf je in voor KJV.  

 
Meer info via de bib  

 
 

Outdoor education 
L5 

School@boerderij 
 
 
 
 

10 weken lang met de hele klas een 
halve dag les op de boerderij. 
Een initiatief van Inagro en Vives 
volgens de principes van openlucht-
onderwijs: het samengaan van 
actieve buitenactiviteiten, edu-
catieve elementen en persoonlijke en 
sociale ontwikkeling. 

De leerlingen van het 5de leerjaar 

trekken hiervoor met de fiets naar De 

Grote Linde bij boerin Leen. 
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Stagiairs 

Zoë Bonte  L3  18 en (28)/09, 12-16/10 
Hanne Blondia  L3  18 en (28)/09, 12-16/10 
(Laurenzo Maenhout) L6  (28)/09, 12, 26/10 
Jana Ruysshaert L1  (28)/09, 12, 26/10 
Aïssa Lefevre  L5  (28)/09, 12, 26/10 

Champignonkit 

Inagro biedt scholen de unieke kans 

om zelf groenten te telen in de klas. 

K3 en L3 telen in september en 

oktober champignons en in januari en 

februari telen ze witloof. 

Actiedag ‘Eet lokaal’  

Eet lokaal is één van de vijf 

actiedagen van de campagne 

GoodPlanet Challenges. 

Omdat producten die uit verre 

landen worden ingevoerd of in 

verwarmde serres worden gekweekt 

voor heel wat vervuiling en een hoog 

energieverbruik zorgen. Bovendien 

zijn seizoensgroenten en -fruit van 

bij ons lekkerder, gezonder en geef 

je zo de lokale producenten een 

duwtje in de rug. 

De challenges: 
• Eet lokaal – 16 oktober 2020 

Ik eet lokaal en seizoensgebonden. 
• Zero afval – 27 november 2020 

Ik ga voor minder afval. 
• Dikketruiendag – 9 februari 2021 

Ik doe mee aan klimaatactie. 
• Iedereen waterdrager – 22 maart 

2021 
Ik ga zorgzaam om met al het water 
dat ik verbruik. 

• Buitenlesdag – 29 april 2021 
Ik trek naar buiten om te leren, 
spelen en bewegen. 

 

MEGA 
6de leerjaar 

M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goede 
Antwoord en is een lessenreeks voor 
leerlingen van het laatste jaar 
basisonderwijs, waarin ze sociale 
vaardigheden worden aangeleerd om 
assertief te antwoorden naar alle 
vormen van afhankelijkheid. Het 
M.E.G.A. lessenpakket is een 
geïntegreerd lessenpakket, 
uitgewerkt door CLB, scholen en 
politie, bestaande uit 10 lessen die 
de nodige vaardigheden moet geven 
aan het kind om assertief te zijn 
wanneer hij in het secundair het 

aanbod krijgt van alcohol, tabak of 
drugs. 
Reptischool 

Naar aanleiding van werelddierendag 

(4/10) ontvangen we de reptischool. 

 

 

Bij de workshops wordt een heel 
gamma aan reptielen en amfibieën 
aan de kinderen voorgesteld. Zo 
komen niet alleen verschillende 
hagedissen-, slangen-, schildpadden-
soorten en krokodilachtigen aan bod, 
maar ook kikkers en salamanders! 

Tijdens het voorstellen van de dieren 
wordt er steeds een deskundige 
uitleg gegeven, welke aangepast is 
aan de leeftijd en/of het leerschema 
van de kinderen. Alles draait rond het 
veilig ‘hands-on’ contact met de 
dieren. Iedereen krijgt de kans om de 
dieren van dichtbij te bekijken en 
zelfs aan te raken! 

Leerkrachtendag/Saved by the bell 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel 

eens opgelucht als ze ’s avonds de 

schoolbel horen. Maar miljoenen 

kinderen en jongeren op aarde horen 

dit zelden of nooit. Met Saved by the 

bell roepen we alle scholen op om 

jaarlijks op 5 oktober, op de 

Internationale dag van de 

Leerkracht, de schoolbel eens extra 

te laten rinkelen. Zo kan iedereen 

horen dat elk kind en elke jongere 

recht heeft op goed, kwaliteitsvol 

onderwijs. 

De school wil 

leerkrachten én 

leerlingen verrassen 

met een workshop. 

Facturatie 

Vorig schooljaar stapten we in een 

nieuw administratief programma en 

dit schooljaar proberen we de 

papierberg aan te pakken door de 

facturen digitaal te versturen. 

Ouders kunnen op vraag een papieren 

document bekomen via 
secretariaat@gemeenteschooldenotelaar.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeruitstap IEPER 

5de en 6de leerjaar 

Herinneringen aan ingrijpende 
gebeurtenissen blijven ons beroeren, 
vaak tot lang na de feiten. We 
moeten lessen trekken uit het 
verleden om het in de toekomst 
beter te doen. 

Daarom gaan onze 5de* en 6de klas 
jaarlijks op leeruitstap naar de 
Westhoek. 

Het ene jaar bezoeken ze het In 
Flanders Fields museum te Ieper, het 
volgende jaar trekken ze naar de 
Ijzertoren.  

*Het 5de leerjaar sluit ook nog eens aan met 

de leeruitstap georganiseerd door de 

gemeente Beernem.  

8 oktober 
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