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Wie is wie?
Kleuter
Team 1
Peuter: Katelijne Blomme en Lieve Callens (Paulien Hantson)
K1A: Célina Marysael
K1B: Isabelle Vlaeminck en Lieve Callens (Megan Lerooy)
Team 2
K23A: Isabelle Slegers en Paulien Hantson
K23B: Katrien Rabaey
K23C: Delphine Versavel
Lager
Team 3 (1 en 2)
Fien D’Hoest, Nathalie Costenoble, Veerle Vandecaveye, Gwendy Mahieu
Team 4 (3 en 4)
Emmy Viaene, Laura Küpfer, Nathan Vandepitte
Team 5 (5 en 6)
Candy Vermote, Lies Pintelon, Marcia Marechal
Kinderverzorgster
Christel Thiel
Leerkracht AN
Katrien de Jonge
Bewegingsopvoeding
Lily Gheselle + Mieke Denolf
Secretariaat
Frieda Douwes + Elsie Van Isacker + Pascal Vermoote
Zorgcoördinator
Paulien Degroote
Zorgteam
Paulien Degroote, Katrijn Seaux, Katelijne Blomme
Beleidsondersteuner
Katrijn Seaux
Directie
Tom Vuylsteke
E-mailadres leerkrachten: naam.familienaam@sgsaeftinghe.be

Scholengemeenschap Saeftinghe
Raad van Bestuur
Voorzitter: Patrick Proot – bestuur@sgsaeftinghe.be
Ondervoorzitter: Fabienne Maes
Secretaris: Wim Cattoor
Penningmeester: Koen Steel
Leden: Dirk Devreese, Lise-Anne Debruyne, André Callier, Minou Esquenet, Maureen
Vanovenberghe, Nick Bullynck en Kris Devolder
Personeel
Coördinerend directeur:
Personeel:
Boekhouding:
Administratie:
Coörd. zorgcoördinator:
Preventieadviseur:
ICT:
Administratie:

Patrick Timmerman – codi@sgsaeftinghe.be
Maïté Gardin – secretariaat@sgsaeftinghe.be
Tiny Vermeersch – boekhouding@sgsaeftinghe.be
Christina Aioanei - christina.aioanei@sgsaeftinghe.be
Wim Derudder – cozoco@sgsaeftinghe.be
Tom Uittenhove – preventie@sgsaeftinghe.be
Ken Casier – ken.casier@sgsaeftinghe.be
Pascal Vermoote – pascal.vermoote@sgsaeftinghe.be

Jaarthema
Als jaarthema kozen we dit jaar voor ‘Geluksvogels’. We werken het boek ‘Geluk voor
kinderen - Leo Bormans’ uit. In dat boek vinden we spannende voorleesverhalen over tien
geluksvogels. Elk verhaal is opgebouwd rond een van de tien pijlers van geluk.
We gaan van start met Sporo ‘Doelen stellen en die stap voor stap verwezenlijken’.
Zo gaat het verhaal van Sporo over een wevervogel die zijn nest op
een heel bijzondere manier bouwt (weeft) om veilig te zijn voor
roofvogels. Hij bouwt zijn nestje dicht bij de andere nestjes om dicht
bij soortgenoten te kunnen leven.
De gelukstip gaat over doelen stellen, plannen maken en dit vind je
concreet in het verhaal terug. Het verhaaltje van Sporo eindigt met
enkele doe-opdrachten. Zo maakten alle kinderen hun eigen
geluksvogel.
Net als Sporo stellen de leerlingen voor zichzelf een doel.

Sneeuwklas 2021

Beste ouders,
Op vraag van het schoolbestuur voerde uw school vorige week een bevraging uit om te
peilen naar de deelname aan de sneeuwklassen 2021 tijdens pandemieniveau geel.
Voor ons staat de veiligheid en de gezondheid van uw kinderen en ons personeel en
onrechtstreeks van alle betrokken gezinnen voorop.
Daarom heeft het schoolbestuur na tal van overwegingen, overleg en advies beslist de
sneeuwklassen in alle scholen van Saeftinghe Oostkust niet te organiseren tijdens het
schooljaar 2020/2021.
De beslissing is gebaseerd op de eindbevindingen dat er teveel onzekerheden zijn en er
geen garantie is voor een degelijke risicobeheersing met waarborg.
In plaats van “sneeuwklassen 2021 in het buitenland” wordt er uitgekeken naar een leerrijk
en leuk meerdaags vervangingsprogramma in eigen land, te organiseren vanaf de lente.
We hopen op uw begrip en kijken samen met U mee naar de organisatie van een ander
ervaringsavontuur voor de kinderen.
Met vriendelijke groeten
Namens het schoolbestuur
Dhr. Patrick Proot, voorzitter
Mevr. Fabienne Maes, ondervoorzitter

Nieuwe uitstap
Zoals u hierboven kon lezen, we gaan onmiddellijk op zoek naar een vervanger van deze
sneeuwklas, dichterbij in eigen land. Zodra we alle info hebben, brengen we de
betrokken ouders op de hoogte.
Kinderen die oorspronkelijk niet ingeschreven waren, kunnen dit uiteraard opnieuw in
overweging nemen en dit via directie.roezemoes@sgsaeftinghe.be laten weten.
De betaling van de voorschotten wordt ook even op stop gezet, tot we de exacte prijs
kennen, dit zal alvast een stuk goedkoper zijn.

Ziekte
Kinderen met koorts en symptomen die verder gaan dan een loopneus kunnen niet naar
school komen. Gelieve de school voor 8.30 te verwittigen.
In de bijlagen onderaan de nieuwsbrief kan je de beslisboom terugvinden waarmee je kan
bepalen of een kind met ziektesymptomen aanwezig mag zijn op school.
Medicatiegebruik: de leerkrachten mogen enkel toezien op medicatiegebruik na een
schriftelijke goedkeuring van een dokter.

Ons pedagogisch project, deel 1
AANPAK - AANBOD
Kinderen benaderen we in onze school ROEZEMOES op een positieve manier, om van
daaruit de mogelijkheden/talenten van onze kinderen goed te kennen én te stimuleren.
We werken doelgericht om bij ieder kind een positief zelfbeeld te laten
ontwikkelen.
Onze opdracht als leraar is deze van een mentor/coach: we begeleiden kinderen bij
het leren door het helpen zoeken naar antwoorden.
Aansluitend ondersteunen kinderen elkaar in het samen leren.
Hierbij is directe feedback van groot belang.
Zo krijgen kinderen ‘zin in leren en zin in leven’ en kunnen ze het geleerde spontaan
toepassen in het dagelijkse leven: leerstof wordt leefstof.
Ook als team investeren we in verdere ontwikkeling van onze kennis en expertise om
de verwachtingen van het kind, de ouders en de overheid te realiseren.

Start
Kom op tijd!
Iedere dag zijn er meer en meer leerlingen die te laat op school toekomen.
Om 8.30 sluiten de poorten. Enkel zo kunnen we een vlotte start van de dag garanderen.

Nieuwe regeling afhalen kleuters
Vanaf maandag 14/9 mogen de kleuters om 15.25 (op woensdag om 12.05) afgehaald
worden aan de klas.
De rij voor de schoolpoort blijft behouden, afstandsregels moeten nog steeds gevolgd
worden. Bij het belsignaal gaat de poort open, schuift de rij door en mogen ouders tot aan
de klas komen.
We vragen volgende afspraken na te leven:
. respecteer de looprichtingen
. bewaar de nodige afstand van elkaar en van de klasleerkracht
. draag een mondmasker
. blijf niet praten met andere ouders op de speelplaats/oprit en voor de
schoolpoort
Ouders van meerdere kinderen die willen dat hun kinderen langs dezelfde uitgang naar
buiten komen, kunnen deze vraag stellen via directie.roezemoes@sgsaeftinghe.be

COVID-19 toeslag
COVID-19-toeslag bij inkomensverlies
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, kunnen tot 31 oktober
eenmalig extra ondersteuning aanvragen via het Groeipakket. Deze COVID-19-toeslag
bedraagt 120 euro.
Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?
De toeslag is er voor gezinnen:
. met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
. en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens
10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
. en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto
belastbaar inkomen)
Meer info kan je vinden op https://www.groeipakket.be/nl/COVID19

Zwemmen
Door de huidige COVID-19 maatregelen is helaas ook het schoolzwemmen niet meer als
vroeger. Er mogen minder kinderen op de bus en we mogen maar met 37 personen
tegelijk in het zwembad.
We kunnen dus met slechts 1 klas tegelijk zwemmen en we geven hier de voorkeur aan de
jongste lagere klassen. L1, L2, L3 en L4 gaan om beurt zwemmen, dit in een
vierwekensysteem. De kinderen van onze derde graad gaan niet in een vast schema
zwemmen, voor hen voorzien we later op het jaar tussen de 3 en 5 zwembeurten.
Voor onze derde kleuters voorzien we 4 zwembeurten.
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Kustlaan
De rij Kustlaan gaat nog steeds door.
Om 12.10 en 15.30 begeleidt een leerkracht leerlingen die de Kustlaan moeten
oversteken.

Ouderraad
Op dinsdag 8 september kwam de ouderraad een eerste keer samen. Door COVID-19
werden vorig schooljaar een aantal activiteiten afgelast, helaas kunnen ook nu nog niet
alle activiteiten op een veilige manier worden opgestart.
De jaarlijkse quiz gaat niet door.
De gekende ‘taart in maart’ gaat door in oktober, meer info volgt snel.

Belangrijke data
Vrije dagen
28/09/20
29/09/20
07/10/20
14/10/20
26/03/21

facultatieve vrije dag
pedagogische werkdag - vrijaf voor de leerlingen
pedagogische werkdag - vrijaf voor de leerlingen
pedagogische werkdag - vrijaf voor de leerlingen
facultatieve vrije dag

Oudercontacten
15/10/20
kleuter
29/10/20
lager
10/12/20
kleuter
17/12/20
lager
11/02/21
kleuter
01/04/21
lager
Varia
13/09/20
16/09/20
27/09/20
05/10/20
11-18/10/20
23/10/20
30/10/20

Eerste communie
Dag van de sportclub
Vormsel
Saved by the bell
Week van het bos
Dag van de jeugdbeweging
Halloween

Wist-je-dat…
- Er elk jaar enkele leerkrachten van ons team deelnemen aan een blusinitiatie?
Georganiseerd door onze scholengemeenschap en gegeven door de brandweer van
Knokke.
- Er op school twee EHBO-specialisten zijn? Zij krijgen ieder jaar een opfriscursus en
delen hun expertise met de collega’s.
- Wij ieder jaar stagiairs verwelkomen? Vaak zijn dit oud-leerlingen. Dit schooljaar hebben
we stagiairs in het kleuter, lager en ook in het secretariaat.

Menu

Traktaties
Een verjaardag vieren is een feest! Door de huidige maatregelen zijn er echter enkel
individueel voorverpakte koekjes of snoepjes mogelijk. Een klein cadeautje voor de
klasgenoten mag maar moet zeker niet.

Kunstacademie
Op maandagavond na school gaat de kunstacademie opnieuw door. Via deze link kunnen
jullie meer informatie vinden en inschrijven.

Classdojo
Dit jaar starten wij met Classdojo, een online platform met vele mogelijkheden. Een
positieve klassfeer, communicatie met ouders, klaarzetten van taken, afstandsleren, …
Binnenkort meer info via de leerkrachten.

Huis van het kind
Dienstverlening voor ouders en kinderen, alles mooi gebundeld op één site. Op deze site
kan je meer info vinden betreffende de onderwijscheques en tal van andere, interessante
zaken!

Beslisboom

