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Bij de start van het nieuwe schooljaar bieden we jullie traditioneel praktische 
informatie aan. Bezorgen jullie het gekleurde invulblad ten laatste maandag aan 
de klasleerkracht terug? 
 
Van harte dank! 
 

1. Openingsuren van de school 
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 07.15-18.30 

 woensdag: 07.15-18.00 
 
 

2. Lestijden 
 maandag: 08.30-12.05 en 13.30-15.50 

 dinsdag: 08.30-12.05 en 13.30-15.50 

 woensdag: 08.30-11.40 

 donderdag: 08.30-12.05 en 13.30-15.50 

 vrijdag: 08.30-12.05 en 13.30-15.00 
 
 

3. Begin van de lestijd. 
 Omwille van de veiligheid worden zowel de hoofdingang (Smidsestraat 

76) als de schoolpoort aan het Baliepleintje tijdens de 
lestijden gesloten. Om de school binnen te komen, 
kunnen jullie aanbellen aan de hoofdingang 
(Smidsestraat 76).   

 We verwachten dat alle kinderen om 08.30 uur op 
school  zijn.  

 Komt jullie kind toch een keer te laat? Zolang dit om 
een echte  uitzondering gaat, hebben we daar begrip voor.  



 
Houden jullie dan wel volgende zaken in de gaten? 

o Bel aan de hoofdingang (Smidsestraat 76) aan.  
o Meld jullie kind in het secretariaat of bij directeur Peter aan 

zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting:  
dagelijks de aanwezigheden aan het Ministerie van Onderwijs 
doorgeven.  
 

 

4. Tussendoortjes, lunchpakket, warme maaltijden. 
Jullie kind kan op geregelde tijdstippen iets eten: 

 Rond 10 uur kan jullie kind haar/zijn eigen meegebracht 
tussendoortje opeten. We promoten voor dit tijdstip fruit.  
Na de speeltijd kunnen de kinderen een drankje van school 
nemen: water, melk, chocomelk of yoghurt. 

 Rond 12 uur kan jullie kind dagelijks kiezen: thuis 
eten, op school een warme maaltijd, veggiemaaltijd of 
lunchpakket nemen. Meer uitleg kregen jullie via de 
brief die we reeds via jullie kind meegaven.  
Welke maaltijd aangeboden wordt, vinden jullie terug 
op onze menu. De menu kunnen jullie steeds 
raadplegen op onze schoolwebsite.  

 Rond 15 uur kan jullie kind haar/zijn eigen 
meegebracht tussendoortje opeten. Een koek i.p.v. fruit kan gerust. 
Zorgen jullie ervoor dat de koek geen chocolade bevat? 

 Rond 17 uur kunnen de kinderen die lange tijd in de avondopvang blijven 
op de speelplaats een laatste tussendoortje nemen.  
Zorgen jullie ervoor dat dit tussendoortje geen avondmaal is? Eén 
boterhammetje, een stukje fruit, een kleine koek: zolang dit niet teveel is, 
kan het.  

 Opgelet voor woensdag! 
De kinderen die op woensdag om 11.40 uur naar huis gaan, brengen  
slechts 1 stuk fruit of 1 koek mee.  
De kinderen die op woensdag in de socio blijven, kunnen naast hun 
lunchpakket voor ’s middags een extra versnapering voor na de 
socioactiviteit gebruiken.  
 

 Drankbrikjes: 
We laten nooit drankbrikjes toe. Ook niet op 
woensdagmiddag 12 uur. Enkel voor kinderen met een 
doktersattest maken we hierop een uitzondering.  
   



 
Tips: 
-> Tip 1:  Willen jullie op lunch- en fruitdozen (boven- en onderaan) steeds de 
naam van jullie kind vermelden? 
-> Tip 2: Snijden jullie fruit reeds zover als nodig voor? 
-> Tip 3: Vermijden jullie chocolade? 
-> Tip 4: Werken jullie zoveel mogelijk milieuvriendelijk? Wij proberen 
aluminiumfolie en tussendoortjes met veel restafval te vermijden. We promoten 
het gebruik van koeken- en/of boterhammendoos. Het is tof als jullie dit ook 
doen! 
 
 

5. Einde van de onderwijstijd. 
 Om onze kinderen veilig over enkele grote wegen in onze schoolbuurt te 

brengen, voorziet de school enkele begeleide rijen: 
o Een rij richting Sint-Pietersstation (via de Smidsestraat tot aan 

het middenplein van het Maria-Hendrikaplein). 
o Een rij richting Patijntjestraat (via het Baliepleintje, de 

Meersstraat en de Aaigemstraat).  
 Ouders kunnen hun kind ook op school afhalen. Omdat heel wat kleuters 

en lagere schoolkinderen zich tussen 15.50 en 16 uur van her naar der 
verplaatsen, raden we onze ouders aan om gebruik te maken van de 
gratis opvang van 15.50 tot 16.15 uur. Ouders die hun kind afhalen 
kunnen dankzij deze ruime tijdspanne hun kind 
veiliger en vlotter afhalen. 

 Zijn jullie er toch liever bij tussen 15.50 en 16 uur of op 
woensdag tussen 11.40 en 11.50 uur? Houd er 
rekening mee dat het na het belteken 5 tot 10 
minuten duurt vooraleer al onze kinderen op de 
speelplaats kunnen afgehaald worden. We 
verwachten dat jullie in de inkomhal of aan het blauwe hek altijd 
wachten tot jullie van de leerkracht toelating krijgen om richting 
speelplaats of refter te gaan. Door te wachten op het teken van onze 
leerkrachten kunnen de kinderen op een gecontroleerde, rustige manier 
hun rij op de speelplaats bereiken. Ouders die vroeger naar de 
speelplaats gaan, zorgen onbewust voor onveilige situaties. 

 Verwittigen jullie bij het ophalen van jullie kind altijd de  leerkracht van 
jullie kind of een toezichter? 

 
 
 



 

6. Kledij, schooltassen en kleinere materialen. 
Kinderen brengen nooit speelgoed van thuis mee naar school. 
Lagere schoolkinderen herkennen hun eigen spullen niet steeds. Soms zijn er 
meerdere kinderen met dezelfde spullen. Naamtekenen jullie zoveel mogelijk 
kledij (jassen, truien, mutsen, sjaals, handschoenen)? 
Verloren spullen worden in bakken in de speelplaatsrefter verzameld. Deze 
bakken staan bij het binnenkomen van de speelplaatsrefter rechts achter de 
staande kapstok aan de keukendeur. 
Op woensdagmorgen stallen we alle verloren spullen in de speelplaatsrefter uit. 
We verplichten alle kinderen om op woensdagmorgen de uitgestalde spullen te 
bekijken. Het is tof als jullie bij het afzetten van jullie kind zelf ook al eens kijken.  
Tijdens de oudercontactavonden (op 9 en 10 september) zal de vergeten kledij 
van het voorbije schooljaar onder het afdak nog eens uitgestald worden.  
Tot slot kunnen jullie steeds eens navraag doen bij juf Inge of juf Heidi.   
 
 

7. Opvang. 
 Woensdagopvang 

 Over de middag (11.40-13.30 
uur) kan jullie kind zijn/haar 
lunchpakket in de refter 
nemen. Alle kinderen drinken 
water of melk (nooit een brikje 
meebrengen). Warme maaltijden worden op woensdag niet 
aangeboden.  

 Vanaf 13.30 uur kan jullie kind deelnemen aan geleide activiteiten 
die zowel op school als buiten de school kunnen plaats vinden.  

 Van 13.30  tot 15.30 uur worden er 
bewegingsactiviteiten gegeven door 
meester Pieter. Het bezoek aan een 
speeltuin kan hier deel van 
uitmaken. Juf Heidi staat in voor 
creatieve activiteiten. 
Gelieve jullie kind tijdens deze activiteit niet af te halen. 

 Vanaf 15.30 uur kunnen jullie jullie kind gerust afhalen. 
Vanaf 15.30 tot 18 uur. kan jullie kind vrij spelen. 
 

 Avondopvang. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tot 18.30 uur.  
Op woensdag: tot 18 uur. 



 
De avondopvang van de lagere schoolkinderen gebeurt in vier groepen. 
De organisatie ervan moet ervoor zorgen dat de kinderen van het derde 
en vierde leerjaar hun opvanglokaal sneller kunnen verlaten en hierdoor 
sneller kunnen spelen. De oudere kinderen kunnen iets langer aan hun 
taken werken.  
De opvang vindt in principe op de volgende locaties plaats: 

- op de speelplaats: kleuters, 1A en 2A  
- in het lokaal van juf Shana (3A) worden de kinderen van het 

derde leerjaar opgevangen 
(via de speelplaatstrap naar boven, dan gang rechts, dan 
deur links) 

- in het lokaal van juf Jolien (5A) worden de kinderen van het 
vierde leerjaar opgevangen 
(via de speelplaatstrap naar boven, dan gang rechts, dan 
deur rechts) 

- in het lokaal van meester Nathan (6A) 
worden de leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar opgevangen 
(via de kleuterrefter en de patiotrap naar 
boven, dan naar rechts) 

Onze opvangmedewerkers zijn: 
- voor de kleuters, de leerlingen van 1A en 

2A: juf Inge 
- voor de leerlingen van 3A en 3B: juf Mia, juf Shirley, juf 

Katrien of juf Shana  
- voor de leerlingen van 4A: juf Heidi 
- voor de leerlingen van 5A en 6A: juf Lieve, juf Shana, 

meester Nathan, juf Jolien 
 

 Vakantieopvang. 
We plannen dit schooljaar opnieuw vakantiekampen met 
‘Tamboeri’ en ‘Kidskriebels’. De gesprekken hierover 
worden pas in oktober opgestart.  

 
 

 

8. Gymgerei. 
Nieuwe leerlingen en leerlingen die nieuw gymgerei nodig 
hebben, kunnen dit binnenkort aanschaffen. Jullie kunnen op 
het gekleurde blad aanduiden wat jullie wensen. Het gevraagde 
wordt dan bezorgd. Jullie hoeven geen geld mee te geven. De 



 
verrekening zal via de rekening gebeuren. 
Nieuwe leerlingen krijgen hun gymzakje gratis. 
 
Om onze kinderen te helpen bij het zoeken naar hun gymkledij, krijgen alle 
leerlingen van dezelfde klas een gelijkgekleurd zakje. Deze zakjes worden  in de 
afsluitbare kasten van de kleedkamer bewaard.   
 
De ouders staan zelf in voor de aankoop van gymschoenen. De gymzaal mag enkel 
met nette gymschoenen betreden worden en de zool mag niet zwart zijn. 
 

Wij verwachten dat jullie de gymkledij van jullie kind merken. Uniforme kledij 
kan immers snel verwisseld worden. 

 
 

9. Tijdschriften. 
Onze leerlingen kunnen zich vrijblijvend abonneren op een aantal tijdschriften. 
Jullie kunnen een keuze maken uit: 

 Zonnekind: (verschijnt wekelijks) 
Voor de kinderen van 1ste en 2de leerjaar. 

 Zonnestraal: (verschijnt wekelijks) 
Voor kinderen van 3de en 4de leerjaar. 

 Zonneland: (verschijnt wekelijks) 
Voor kinderen van 5de en 6de leerjaar. 

 Klap: (maandelijkse krant) 
Voor kinderen van 3de en 4de leerjaar. 

 Kits: (tweewekelijkse krant) 
Voor kinderen van 5de en 6de leerjaar. 

 Boektoppers: (4 boekjes + luisterboek) 
Voor kinderen van 1ste t.e.m. 6de leerjaar. 

 Vlaamse filmpjes  
Voor kinderen van 5de en 6de leerjaar. 

 
De kostprijs behelst telkens een heel schooljaar. Jullie hoeven dit geld niet mee te 
geven. We verrekenen in oktober via de rekening. 
 
 

10. Belangrijke data. 
Een brief met de belangrijkste data van dit schooljaar werd reeds via 
jullie kind meegegeven.  
 



 

11. Prijzen. 
In een afzonderlijk overzicht vinden jullie al onze schoolse prijzen 
gebundeld. Voor de tijdschriften zijn we verplicht de prijzen van de 
uitgeverijen te volgen.  
 
 

12. Schoolreglement. 
De school heeft de plicht om elke ouder het schoolreglement voor te leggen. Om 
milieuvriendelijke redenen en in samenspraak met het oudercomité is ons 
schoolreglement via onze website beschikbaar.  
Wie dit wenst kan het schoolreglement ‘op papier’ meekrijgen. Duiden jullie jullie 
voorkeur op het bestelblad aan? 
Het gewijzigde schoolreglement zal in de loop van volgende week op onze 
website beschikbaar zijn.  
 
 

13. Zorgvragen. 
 CLB:  Algemeen telefoonnummer Marialand: 09 277 83 40 

Onze contactpersoon bij het CLB: mevr. Heleen Bollens. 
Onze arts: Karla Decock.  
Onze verpleegkundige: mevr. Ann Van den Bossche.  

 Juf Katrien blijft samen met de klastitularis aanspreekpunt voor zorgvragen. 
Juf Katrien is per mail bereikbaar op volgend mailadres: 
katrien.demey@spsmidse.be 
 

 

14.  Muzieklessen voor onze oudere leerlingen. 
Net als vorig schooljaar wordt er vioolles georganiseerd door een mama van onze 
school. De kinderen die tot de doelgroep behoren, zullen hiervoor binnenkort een 
uitnodiging krijgen.  
Gelieve jullie kind tijdens deze activiteit niet af te halen. 
 
 

15. Avondsport op school. 
De kinderen van de derde kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar die na schooltijd 
nog op school blijven, krijgen de kans om in te schrijven voor een sportactiviteit 
georganiseerd door ‘Sportsnack’. Deze kinderen kregen reeds een uitnodiging 
mee. We raden de ouders van kinderen die hieraan deelnemen aan om gebruik te 
maken van een ‘uitpas’. 
Gelieve jullie kind tijdens deze activiteit niet af te halen. 

mailto:katrien.demey@spsmidse.be


 

16. Oudercomité. 
Onze school heeft een actief oudercomité. Ouders die wensen lid te worden, 
kunnen dit melden. Jullie krijgen hierover nog een afzonderlijke brief. 
 
 

17. Audio- of beeldmateriaal, adressen en mailadressen.  
In de loop van het schooljaar nemen we heel wat audio- of beeldmateriaal.  We 
gebruiken ze graag om onze brieven, website, blogs of facebookpagina  mee op te 
vrolijken. Mochten jullie bezwaar hebben dat we hiervoor een foto van jullie kind 
gebruiken, dan kunnen jullie dit melden via het bijgevoegde gekleurde blad.  
Af en toe krijgen wij de vraag van ouders naar het woonadres of 
mailadres van andere kinderen van de klas. Mochten jullie bezwaar 
hebben dat we deze adressen doorgeven, dan kunnen jullie dit 
melden via het bijgevoegde gekleurde blad. 
Geven jullie wijzigingen van woonadres of mailadres altijd door? 
 
 

18. Kortingspassen of gratis passen. 
Geregeld trekken onze kinderen op uitstap. Als school is het handig om vooraf te 
weten over welke kortingspassen de kinderen beschikken. Duiden jullie dit op het 
invulbriefje aan?  
Letten jullie heel goed op het onderscheid tussen ‘de Lijn’ en de NMBS. 
Letten jullie erop dat jullie kind zijn/haar pas zeker meeheeft als de klas op uitstap 
gaat?  
 
 
Vriendelijke groeten en een fijn schooljaar! 
 
 

   directeur Peter & het lagere schoolteam  


