
 Knesselarestraat 28   T. 050 78 88 32   

 8730 Oedelem info@gemeenteschooldenotelaar.be 

GBS De Notelaar 

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

schooljaar 2020-2021 
februari 

[NIEUWS] 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief willen we ingaan op enkele 

frustraties die leven onder ouders en willen hier een 

antwoord op bieden. Voorts maken we een opsomming 

van  gebeurtenissen en activiteiten.  

 

• Speelplaatswerking 

• Verkeer 

• Corona 

• Intergemeentelijk preventie- en 

gezondheidsbeleid 

• Pannenkoekenverkoop 

• Dikke Truiendag 

• Kies kleur tegen pesten 

• Studie- en opvoedingsondersteuning voor 

kwetsbare gezinnen  

• Oudercomité 

• Geplande activiteiten  

• Terugblik 

…  

 

 

Welkom aan onze nieuwe instappertjes! 

 
 
 
 
 

 

 

PADLET  INSTAGRAM 

 

                       
 

 

 

 

Speelplaatswerking 

…van speelplek naar een kwaliteitsvolle en  

toekomstgerichte schoolspeelLEERplaats 
 

Omdat ouders zich vragen stellen bij 
de aanpak en uitrol van de 
vernieuwde visie op de speelplaats 
zetten we  de uitvoering van het 
project even on hold.  
 

We zullen ouders eerst zoveel mogelijk betrekken via 
een duidelijke communicatie omtrent: 
- toelichting bij de visie 
- een plan van aanpak 
Naast de nodige briefwisseling en een infoavond wordt 
het oudercomité onze spreekbuis. 
Zodra we dit voor elkaar hebben kunnen we samen 
‘bouwen’ aan een speelleerplek waar alle kinderen 
zich kunnen uitleven. 

 
 

Verkeer 

PROEFOPSTELLING KNESSELARESTRAAT 

De opstelling alternerend parkeren in de 
Knesselarestraat werd  tijdens een overleg op 13 
januari met alle betrokken partijen (burgemeester, 
dienst mobiliteit, technische dienst, school, politie, 
wegen en verkeer) grondig besproken.  
 

Volgende voorstellen worden verder onderzocht voor 
uitvoering: 
>  een uitstulping ter hoogte van het zebrapad;  
> weglaten van het parkeervak naast het zebrapad;  
>  plaatsen van extra paaltjes op het voetpad om 
 voetgangers te beschermen ; 
>  kruispunt Beernemstraat-Knesselarestraat veiliger 
 organiseren. 

 

 

JIJ OOK? 
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De parkeerzone voor de school wordt tijdelijk 
(coronamaatregel) in gebruik genomen als wachtzone 
voor ouders voor als onze kleuters de school verlaten 
via de voordeur. Hierdoor is parkeren voor de school 
onmogelijk. 
Ouders durven daarom al eens op het K&R (= kiss and 
ride) parkeervak parkeren of uitwijken naar de 
parkeerplaatsen van De Bevertjes (Beernemstraat). 
 
Beide zijn echter géén goed idee.  
 

Kiss and ride  
Een K&R-strook mag niet verward worden met een 
zone voor kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou 
renderen, is het primordiaal dat de ouders niet langer 
dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten 
of op te pikken. Ideaal is dat ze achter het stuur van 
hun voertuig blijven zitten 

 

De Bevertjes 
De parkeerzone van de Bevertjes is bestemd voor 
personeel en ouders van kinderen van De Bevertjes. 
Deze kinderen zijn vaak minder mobiel. 

 
Daarom vragen we ouders om te parkeren op de 
gemarkeerde parkeerstroken in de straat of beter nog  
op de parkeerplaatsen naast de kerk of in de 
Bruggestraat tegenover huis Maes.  

 
 

VERKEERSOUDERS 

 

 

Onze school hecht veel belang aan de 
verkeersveiligheid en -vaardigheid van de leerlingen. 
We doen geregeld uitstappen op de fiets, geven fiets- 
en voetgangerslessen, organiseren verkeersexamens en 
nemen deel aan verkeersveiligheidsacties zoals Helm 
Op Fluo Top.  
Zie jij het zitten om ons te komen helpen tijdens een 
van deze activiteiten?  
 
Dan kan je je registreren als verkeersouder! Helemaal 
gratis. Je krijgt dan een gratis pakket opgestuurd met 
onder meer een leuk fluohesje en informatie over 
verkeer op school. En je helpt meteen mee aan de 
verkeersveiligheid op en rond onze school!  
 

Registreer je op www.verkeersouders.be en laat het 
ons weten! Nu al van harte bedankt! 

 

Corona 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen 

verscherpen we enkele maatregelen: 

 

� Klasdoorbrekende activiteiten  worden opgeschort 

(tutorlezen L6/L1, Krinkelement, opendeurtjes, …)  

� Boterhameters eten in de klas onder begeleiding 

van de leerkracht  

� Zwemgroepen worden afzonderlijk naar het 

zwembad gebracht; hierdoor kan K3 tijdelijk niet 

zwemmen   

 
Omdat we de luchtkwaliteit in de klassen willen 
bewaken werden de klassen voorzien van een 
CO2meter.  
 

 

Intergemeentelijk preventie- en gezondheidsbeleid  

Het gemeentebestuur van Beernem werkt samen met 
het LOGO (lokaal gezondheidsoverleg) voor de 
uitwerking van haar preventie- en gezondheidsbeleid. 
Beernem wil: 
1. zich inzetten op beweging (als aanbod vrije tijd) 
2. zich inzetten op toeristische plaatsen/acties in 

open, groene ruimtes 
3. zich inzetten op het versterken van de sociale 

cohesie om burgers bij elkaar te brengen 
4. een sensibiliseringscampagne 'preventie kanker' 

uitrollen 
5. het Huis van het Kind betrekken 
6. 'Weken/dagen van' organiseren 
 
Voor de gemeente Beernem werd vanuit LOGO een 
algemene jaarkalender opgemaakt rond diverse 
thema's. 

 

Iedere maand worden tips aangereikt. De school 

engageert zich om de tips door te spelen naar de 

ouders. 

 

Al gehoord van FebruWater? 

Da’s de klas aanmoedigen om 

hun dorst alléén met water te 

lessen in februari! Weg 

frisdrank, welkom water! 

Benieuwd? 
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Kraanwaterschool 

 

 

 

De school bouwt aan een duurzame en gezonde 
leeromgeving. De school stippelde daartoe een 
waterbeleid uit.  
Om nu het label kraanwaterschool* te mogen dragen 
engageert de school zich om:  

• kraanwater te schenken als niet-bruisend water  
• kraanwater te promoten 
• de leerlingen en ouders te sensibiliseren over 

de waarde van kraanwater en de voordelen van 
kraanwater als dorstlesser,  

• de leerlingen en ouders te motiveren tot een 
bewust en duurzaam watergebruik,  

• het gebruik van een herbruikbare drinkfles of 
herbruikbare beker te stimuleren en zo 
verpakkingsafval te voorkomen 

De waterkwaliteit van de school werd hiervoor 
gecontroleerd en de pijnpunten in het waternetwerk 
werden weggewerkt.  
 
*Kraanwater op School is een initiatief van de Vlaamse 

Waterbedrijven. 

 
 

Pannenkoekenverkoop 

 

Valentijn vieren op 14/02 met heerlijke 

pannenkoeken? 

Dat kan! 

Bestel via de school uw pannenkoeken à €3 per pakje 

van 9 pannenkoeken. 

Ook dit jaar besteden we de opbrengst van onze 

pannenkoekenverkoop aan extra ICTmiddelen. 

 

Dikke truiendag 

9 februari 

 

 

 

 

 

 

Dikketruiendag nodigt iedereen uit om deel te nemen 

aan eenvoudige en haalbare acties om de uitstoot van 

CO2 terug te dringen. 

 

Dikketruiendag is een jaarlijks terugkerende campagne 

van de Vlaamse overheid om op een actieve, positieve 

en ludieke manier te sensibiliseren en te activeren 

rond klimaatopwarming. Hiermee wordt een bijdrage 

geleverd aan de Sustainable Development Goal 13 

(Klimaatactie). 

 

Kies kleur tegen pesten 

5 tot 12 februari 

De 4 afspraken tegen pesten 

• Ik vind pesten niet oké en zal er nooit 
aan meedoen! 

• Ik praat erover als pesten mij bang of 
verdrietig maakt. 

• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort 
iedereen erbij! 

• Ik zal altijd proberen op te komen voor 
iemand die gepest wordt. 

 

Studie- en opvoedingsondersteuning voor kwetsbare 

gezinnen 

 

 

 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben het vaak 

moeilijk op school. Door de coronacrisis worden 

gezinnen bovendien nog eens extra getroffen. Om deze 

gezinnen te ondersteunen startte de gemeente 

Beernem met studie- en gezinsondersteuning.  

Hiervoor sloot de gemeente een samenwerking af met 

het expertisecentrum De Katrol in Oostende. De Katrol 

doet een beroep op studenten uit sociale en 

pedagogische richtingen voor de ondersteuning van de 

gezinnen. 

 

Kinderen worden geholpen met huiswerk, taal en 

rekenen, leren studeren, … Er is ook tijd voor een boek 

of een spel.   

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan vragen en 

problemen die de ouders hebben. Deze zaken worden 

door de Katrol teruggekoppeld aan de brugfiguur. 

 

Els De Bruyne is onze brugfiguur in Beernem. Dit is een 

nieuwe functie binnen het Sociaal Huis. Je kan haar 

bereiken op 0471 88 61 43 of via 

els.debruyne@beernem.be. 

 
 

 

Oudercomité 
 

Online meeting op woensdag 10 februari om 20u. 

Iedereen welkom! 

Neem contact op met Katelijne, mama van Lars (L4) via 

katelijnedumeez@yahoo.com  

 

         Op de planning: paaseierenverkoop 
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Geplande activiteiten  

SNEEUWKLASSEN 

6de leerjaar 

Traditiegetrouw trekken wij met onze 

6deklassers op sneeuwklassen.  

Door de huidige Coronaomstandigheden en de minder 

goede evolutie in het indijken van de verspreiding van 

het virus hier en op de plaats van bestemming (Zuid-

Tirol in Italië) moeten we met pijn in het hart afzien 

van de uitstap. 

Na overleg met de partnerscholen, De Zonnebloem en 

De Regenboog van Beernem en de reisorganisator Josk 

hebben we besloten om de meerdaagse uitstap af te 

lassen.  

Samen met Juf Griet bedenken we een alternatief. 

Meer info volgt… 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 

De week voorafgaand aan de krokusvakantie 

introduceren we opnieuw de 

DE GEKKE WEEK! 
 

Elke dag heeft weer iets anders in petto: 
 

Maandag  8 februari:  Gekke harendag 
Dinsdag  9 februari:  Gekke hoeden- en brillendag 
Woensdag  10 februari:  Gekke onesie-dag   
Donderdag  11 februari:  TE GEKKE dag  
 (een mix van de voorbije dagen) 
Vrijdag  12 februari:  Gekke schoenendag 
 

Doen jullie ook mee? Wie weet, win je wel een trofee 
als best-verklede van de dag! 
Het is niet de bedoeling om dingen aan te kopen. 
Misschien kan je iets lenen of zélf iets in elkaar 
knutselen… 
We maken er een te gekke week van! 
 
Omdat we geen mensen mogen samenbrengen 

organiseren we dit jaar geen optocht. 

 

 

VUILNISZAKKENPROJECT 

i.s.m. Raakvlak 

5de leerjaar 

 

De archeoloog legt aan de hand van een moderne 

vuilniszak uit hoe je het afval kan interpreteren. Zo 

weten we door de blikjes bier dat de mensen een 

feestje gegeven hebben, de fopspeen en het kapotte 

speelgoed leiden dan weer naar een baby en de 

spuitbus haarlak speciaal voor krullen vertelt ons dan 

iets meer over het uiterlijk. Op dezelfde manier kijken 

de kinderen dan naar echte vondsten: waarom vinden 

we zoveel vis in een kloostercontext, kan dit zijn 

omdat de paters en zusters enkel vis mochten eten? En 

de vele hoornpitten zijn typisch afval van de 

leerlooiers. 

Daarna gaan we nog een stapje verder. Hoe weten we 

nu wat mensen aten? Door een zeefstaal voorzichtig te 

sorteren met een pincetje vinden de kinderen 

kersenpitjes, visgraten, aardbeipitjes, maar ook stukjes 

schoen, kleine restjes stof, steentjes enz. Voorzichtig 

leggen we uit dat alles wat ze voor zich zien uit een 

beerput komt en na de eerste kreten van afschuw gaan 

ze rustig en nog geconcentreerder op zoek naar de 

geheimen van het toilet. 

 

CLB Studiekeuze 

6de leerjaar 

 

 

Een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een 

leerling is de overstap naar het secundair onderwijs. 

Dit keuzeproces wordt ondersteund en begeleid door 

de leerkracht en door medewerkers van het Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding.  

Eén van de stappen in deze voorbereiding is een 

kennismaking met de structuur en de organisatie van 

het secundair onderwijs. Via infosessies worden zowel 

leerlingen als ouders geïnformeerd. CLB-medewerkers 

uit het secundair onderwijs bieden op een heldere 

manier een overzicht van de opties in de eerste graad 

secundair onderwijs.  

Het CLB kadert de algemene structuur; voor concrete 

informatie over scholen verwijst men u door naar de 

infoavonden en opendeurdagen die de scholen zelf 

organiseren. 

Voor de ouders voorziet het CLB dit jaar online 

infosessies. De presentatie is terug te vinden op 

https://www.vrijclb.be/pages-vrij-clb-de-havens/van-

basis-naar-secundair-onderwijs  

 

 

Terugblik 

 

Kaartenactie  

Er werden 639 pakjes 

kaarten verkocht. Met 

de opbrengst kan het 

oudercomité en de 

school haar activiteiten 

voor de leerlingen 

helpen bekostigen. 
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Kalender februari 

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

maandag 1  9.00-12.00: vorming OVSG ‘Nieuwe autoriteit’ 
(meester Frederik) 

 14.00: webinar ‘Leerbuddy’  
  ‘Kranten in de klas’ 

dinsdag 
2   

 Pedagogische studiedag: VRIJAF, geen school 

 LICHTMIS 

woensdag 3  14.00-16.00: webinar ‘Lezen op school’, 
Cultuurkuur 

 Nm.: MOEV: dans en estafette 

donderdag 4 
    

vrijdag 5 
  

 Zwemmen:  
 13.30: L3  
 14.00: L6 
turnen: L5 

zaterdag 6  
 

zondag 7   

maandag 8 
  

 L1 en L2: MOEV Kronkeldiedoe 

 ‘Gekke harendag’ 

dinsdag 9 
  

 Actiedag: Dikke truiendag 

 ‘Gekke hoeden- en brillendag’ 

 13.10-14.25: L5: workshop ‘Vuilniszakkenproject’ 

 16.00-17.20: typles 

woensdag 10  13.30: zorgoverleg L2 

 Klasbakken 

 Levering pannenkoeken 

 ‘Gekke Onesiedag’ 

 20.00: online oudercomité (contact 
katelijnedumeez@yahoo.com) 

donderdag 11  9.30: beheerscomité 
10.00: OCSG scholengemeenschap De Oostkant 

 ‘Té gekke dag’ 

 L6: CLB infosessie ‘Studiekeuze’ 

vrijdag 12 
  

 Gekke schoenendag’ 

 12.45: leerlingenraad 

 Zwemmen:  
 13.30: L3  
 14.00: L6 
turnen: L1 

zaterdag 13  
 

zondag 14  
 Valentijn 

maandag  15 
Krokusvakantie t.e.m. 21.02.2021 

dinsdag 16 
  

woensdag 17 
  

donderdag  18 
  

vrijdag 19 
  

zaterdag 20   

zondag 21   

maandag 22 
 personeelsvergadering  geen studie 

dinsdag 23  CLB zorgoverleg 
8.30: L6 
11.00: L4 

 bibbezoek 

 16.00-17.20: typles 

woensdag 24 
 Vorming ‘Zindelijkheid’ (juf Mieke)   

donderdag 25 
    

vrijdag 26 
  

 Zwemmen:  
 13.30: L3  
 14.00: L6 
turnen: L2 
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zaterdag 27   

zondag 28   

 

Stagiairs 

1/02-1/04 Célestine Costers  secretariaat 

1, 8, 22/02  Jana Ruysschaert  L4 

 Sofie Aneca  L5 

 Aïssa Lefevre  L6 

 

 

Maaltijden 

 

 


