
 

Nieuwsbrief opstart schooljaar 2022 – 2023  

1. Structuur school + mailadressen  

Welkom terug! We zijn blij jullie terug te kunnen verwelkomen en danken jullie voor 

vertrouwen in onze school.     

Hieronder vinden jullie alle foto’s en contactgegevens terug van ons team:  

       

Peuterklas  

Jolien Staelens 

Katie Vervaeke 

p1a@depapaver.be  

Kinderverzorging  

Christa Onderdonck  

  

K1A  

Veronique Willems  

Tineke Van Oost (op ma)  

k1a@depapaver.be  

      

K1B  

Els Vannuffelen  

k1b@depapaver.be  

K2A  

Chelsea De Coninck  

k2a@depapaver.be  
  

K2B  

Heidi De Deyne  

Tineke Van Oost (op vrij)  

k2b@depapaver.be  

      

 K3A  

Lien Strobbe  

k3a@depapaver.be 

K3B  

Liselot Roels  

k3b@depapaver.be  

Kleuterzorg   

Katie Vervaeke  

zorgkatie@depapaver.be  
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Zorgcoördinator 

Kleuter/eerste graad  

Tamara Van de Geuchte  

zocokleuter@depapaver.be  

kleuterturnen  

Hannelore Wiegand  

kleuterturnen@depapaver.be  

L1A  

Julie De Causmaecker  

Ellen Van Rie (op vrij)  

l1a@depapaver.be  

  

      

L1B  

Machteld Van Kerschaever 

Delphine Vergoote (op vrij)  

l1b@depapaver.be  

L2A  

Joke Dalle   

Joost De Laere (op woe)  

l2a@depapaver.be  

L2B  

Petra Verbeke (1/2)  

Delphine Vergoote (1/2) 

l2b@depapaver.be  

  

      

L3A  

Christa Termote   

l3a@depapaver.be  

L3B  

Kim Van Landschoot  

Joost De Laere (op do)  

l3b@depapaver.be  

L4A  

Anne-Sophie Steyaert  

l4a@depapaver.be   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zocokleuter@depapaver.be
mailto:kleuterturnen@depapaver.be
mailto:l1a@depapaver.be
mailto:l1b@depapaver.be
mailto:l2a@depapaver.be
mailto:l2b@depapaver.be
mailto:l3a@depapaver.be
mailto:l3b@depapaver.be
mailto:l2b@depapaver.be


  

      

L5A  

Isabelle Verstraete 

Delphine Vergoote (op do)  

l5a@depapaver.be  
  

L5B  

Siska Geirnaert  

l5b@depapaver.be  

L6A  

Lore Vandecaveye  

l6a@depapaver.be  
  

      

L6B  

Anthony Dhont 

l6b@depapaver.be  

 Zorg onderbouw  

Veerle De Munck  

zorgveerle@depapaver.be 

Zorg bovenbouw  

Petra Crul  

zorgpetra@depapaver.be 

 

  
  

      

 Zorgcoördinator L3 – L6 

Veronique Leliaert  

zoco@depapaver.be 

 Lager turnen  

Thomas Impens  

Hannelore Wiegand  

turnenlager@depapaver.be  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleid algemeen  

Stefanie Van der Haegen  

beleid@depapaver.be 
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 Secretariaat  

Jolien Crul  

secretariaat@depapaver.be  

Secretariaat 

Magali Schaubroeck 

secretariaat@depapaver.be 

Secretariaat  

Thomas Impens  

secretariaat@depapaver.be  

 

 

Ik wens aan iedereen een fijne start. Steeds welkom bij   

 

           

       Directie                                   

      Annelies Lammertyn                   

    directie@depapaver.be         
 

 

2. Infoavonden begin schooljaar  

Alle infoavonden starten om 19u30. We vinden het belangrijk dat er van elk kind een 

ouder aanwezig is. De infoavonden gaan door in de klas. 

- Alle kleuterklassen : dinsdag 6 september  

- Eerste leerjaar : dinsdag 30 augustus  

- Tweede leerjaar : donderdag 8 september 

- Derde leerjaar : maandag 12 september 

- Vierde leerjaar : dinsdag 30 augustus 

- Vijfde leerjaar : maandag 5 september 

- Zesde leerjaar : woensdag 7 september 
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3. Bestellen en annuleren warme maaltijden 

Wie dit schooljaar elke dag blijft eten of op een vaste dag blijft eten, kan daartoe een 

formulier invullen op de openingsreceptie (in de klas). 

Wie op wisselende dagen eet, dient maandelijks te bestellen via de link die wordt 

bezorgd via de website. 

Indien uw kind afwezig is door ziekte, dan vragen we de maaltijd voor 8u af te bellen 

op het nummer : 0474 19 60 33. 

 

4. Ingangen : brengen en afhalen kinderen - afdeling 16a  

We blijven werken met 2 poorten : 

- Poort achteraan – aan de kippen : brengen kleuters en L1-L2 

Op het grasveld achteraan – ’s avonds : afhalen L1-L2 

- Poort vooraan via het rode hek : brengen en afhalen kleuters en L1 –L2  

Voor ouders L1-L2 : spreek goed af waar je je kind afhaalt ’s avonds ; op 

kleuterspeelplaats of op het grasveld achteraan. 

 

5. Wijzigingen schoolreglement 2022 – 2023  

De belangrijkste wijziging is de aanpassing in de bijdragelijst. 

Door de indexaties in de loonkosten, de stijgende energieprijzen en grondstofprijzen 

zijn we genoodzaakt de bijdragelijst aan te passen. 

Warme maaltijd : 3.5 euro -  Remgeld over de middag : 1.5 euro – Opvang voor – of 

naschools ; 1.30 per begonnen half uur – drankje school : 75 cent. 

De maximumfactuur voor kleuters stijgt van 45 naar 50 euro, voor kinderen van de 

lagere school van 90 naar 95 euro. 

Voor meerdaagse uitstappen stijgt het maximumbedrag van 450 naar 480 euro. 

We bieden op school nog soep, melk, plat water en bruisend water aan. (geen fruitsap 

meer)  

 

6. Drankjes en koekjes van thuis  

Mogen we vragen om koekjes mee  

te geven zonder koekenwikkels,  

in een koekendoosje met naam erop.  

 

 

 

 

 

Kinderen kunnen een fles water meebrengen in 

een hervulbare fles. 

Brikjes zijn verboden. Zo leren we op school 

ook milieubewust omgaan met afval. 

 

 

 



 

 

7. Oproep nieuwe leden ouderraad 

Onze ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Wil je graag eens een ouderraad 

bijwonen, dan ben je welkom op 20 september om 20u in de turnzaal van de school. 

 

8. Doktersbezoeken tijdens de schooluren  

We willen als school vragen de doktersbezoeken tijdens de schooluren te beperken. 

Het is enorm storend als er doorheen de week meerdere kinderen op verschillende 

momenten de klas verlaten tijdens de klaswerking. 

Dank om hiermee rekening te houden. 

 

9. Jaarthema : Pak de zon en straal  

We hopen dat de zon een gans jaar mag schijnen voor al onze kinderen, een schooljaar 

lang. De hartsvriendin van Goldy, SUNNY zal de kinderen het ganse jaar op sleeptouw 

nemen. Jullie worden hierover gebrieft via de website en de nieuwsbrief.  

                            

 

 

Dank voor het vertrouwen in onze school  

Directie Annelies en team  


