
 

 

 

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 

Afdeling Gottem – Grammene 

Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze 

                 Gottem,7 september 2018 

 
Beste ouder(s) 
 
         
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Hartelijk dank voor 
het vertrouwen in onze school. 
Aan alle kinderen en ouders wensen we een heel fijn nieuw 
schooljaar toe. 
 

 
Wij willen heel graag nog eventjes stilstaan bij het heengaan van  
onze oud-collega Ives Faelens.  
Meester Ives heeft zich jarenlang hard ingezet voor onze 
dorpsschool. 

Het afscheid viel ons dan ook bijzonder zwaar.  
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. Wij wensen hel veel sterkte in 
deze periode van verdriet. 
 

 

Tweemaandelijks ontvangen  jullie een nieuwsbrief met daarin 

info over de school en belangrijke data.  
Mogen wij vragen om de brieven die jullie kinderen meekrijgen, 
goed na te lezen. 
 

Schoolbrochure en schoolreglement   
Om de papierberg in te perken, willen we zo weinig mogelijk papier meegeven aan de 
kinderen. Het schoolreglement kan je raadplegen op onze schoolwebsite 
(www.wongrago.be) . Jaarlijks wordt het reglement aangepast. Nieuwe zaken binnen 
de wetgeving werden jullie bij de start van het schooljaar meegegeven naar huis.  
 

http://www.wongrago.be/


 
 

 
We kunnen er niet meer omheen … de bouwwerken zijn gestart 
in Gottem. We kijken nu al uit naar de nieuwe kleuter- en lagere 
schoolklassen. 
Steeds welkom op de school van Gottem om een kijkje te nemen 
naar de werkzaamheden. 
 
 
 

 
 

 
Jan Vermeulen, burgemeester Stad Deinze en 
Bart Van Thuyne, schepen Publieke ruimte en 
openbare werken, hebben maandag 3 september 
officieel de ‘stadsweide’ geopend achter de 
school te Gottem. Wij zijn Stad Deinze heel 
dankbaar dat we de weide mogen gebruiken als 
‘speelterrein’ voor de kinderen van de school. 
Zeker nu we onze speelplaats toch een stuk 

hebben moeten verkleinen omwille van de bouwwerken. 
 

Nieuwe gezichten            

    
Gottem 
Juf Ellen Schelstraete  komt het team van Gottem versterken op  dinsdag, woensdag, 
donderdag- en vrijdagvoormiddag. 
Zij biedt voornamelijk ondersteuning in de klas van juf Mieke en geeft de lessen Frans 
aan het 5de leerjaar. 
 
Juf Eleonora Vander Beken komt op donderdagvoormiddag ondersteuning bieden in 
de 2de graad. Zij is voor verantwoordelijk voor de kangoeroeklas. Meer uitleg krijgen 
jullie op het infomoment volgende week donderdag. 
 
 



 
Grammene  
Juf An heeft ervoor gekozen om 4/5 te werken dit schooljaar. Juf Elien Dossche 
neemt de klas van juf An over op vrijdag. 
Ook juf Brigitte verkiest een 4/5 opdracht  dit schooljaar. Juf Elien zal haar klas 
overnemen op donderdag. 
Op de andere dagen zal juf Elien vooral de grote groep van de 2de en 3de kleuterklas 
mee begeleiden. Meer details hierover horen jullie op het infomoment van woensdag 
19 september. 
Op maandagnamiddag is juf Elien ook de juf die het kleuterturnen zal geven. 
 
We zien juf Elize Van Wassenhove terug.  Zij verzorgt het kleuterturnen op 
donderdagvoormiddag . 
 
De kinderverzorgster, juf Anita Hautekeete, komt de kleuterjuffen ondersteunen op 
donderdag en vrijdag. 
 

Website van de school   
Onze schoolwebsite vinden jullie op www.wongrago.be 
Jullie vinden er allerhande informatie over de school en de verschillende activiteiten. 
Geniet vooral ook van de vele sfeerbeelden… 
 
 
 

We willen er jullie even aan herinneren dat de voor- en 
naschoolse opvang op school wordt georganiseerd door de 
dienst BIKO (binnenschoolse kinderopvang) van de stad 
Deinze. Alle vragen en opmerkingen omtrent inschrijvingen 
en betalingen en ook alle gesprekken omtrent de kinderen 

gedurende de tijd van die opvang worden rechtstreeks geregeld of besproken met de 
opvangmedewerkers of de verantwoordelijke Kelly Sorgeloos (09/381 68 57 of 
0499/34 25 22).  

 
 

We werken dit schooljaar samen met een nieuwe traiteur 
‘Scolarest’. Op deze manier verbeteren wij nog de kwaliteit van 
de maaltijden. Kinderen die omwille van allergieën of 
intoleranties bepaalde zaken niet mogen eten, kunnen een aparte 
maaltijd verkrijgen. Dit kan enkel op voorwaarde dat er een 

doktersattest wordt voorgelegd. 

http://www.wongrago.be/


Enkele weetjes, aandachtspunten,…   
 

 Het jaarthema van dit schooljaar is “Hé, stap je mee!”.  

 Vrijdag 21 september is het ‘Strapdag’.  We proberen die dag ons best te doen 
om naar school te stappen of te trappen !! 

 We herinneren er even aan dat de zelf te kiezen verlofdag dit jaar valt op 
maandag 8 oktober.  

 Ter herinnering : indien jullie kind niet deelneemt aan de zwemles, wordt er 
een doktersattest gevraagd of een briefje van de ouders met geldige reden van 
afwezigheid. 

 Ons jaarlijks eetfestijn gaat door op zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober. 
Van harte welkom! 

 Noteer alvast ook volgende data :  
Schoolfeest op 15 en 16 februari 2019.  
Grootouderfeest voor de leerlingen van de lagere school op 29 november. 

 Mogen wij vragen om NIET meer te parkeren op de parkeerstrook van de oude 
pastorie in Gottem. Het huis werd onlangs verkocht en is dus privéterrein 
geworden. Wij raden iedereen aan om de parking te gebruiken op de Oude 
Heirbaan. Via het zijpad kunnen jullie gemakkelijk de Ardense Jagersstraat 
bereiken. 

 Ter herinnering nog eventjes volgende informatie van de politie : Bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar zullen gerichte controles worden uitgevoerd op de 
naleving van de reglementering aangaande het vervoer van kinderen. Om het 
positief gedrag te bekrachtigen en te stimuleren, zullen de correct vervoerde 
kinderen tijdens deze controles een gadget ontvangen onder de vorm van een 
siliconen polsbandje met opschrift “klikvast = veilig!” 
Meer informatie werd u vorige week via mail bezorgd door de klasjuf. 

 Nieuws van de organisatie van de wandel3daagse te Deinze: 

 



 

 
September 2018 
ma di wo do vr za zo 

     1 
 
openklas 
Grammene 
10.30u – 12u 

2 

3 
 
 1ste schooldag 

4 5 6 
 
 

7 
 
9u viering  te 
Gottem 
 
zwemmen Gottem 

8 9 

10 11 
 
 

12 13 
 
19u infoavond 
Gottem 

14 
 
dorpsdag Gottem 
bezoek deken 
Rudy aan de 
school te Gottem 

15 16 

17 
 
week AYA 
Kleuters 
(verkeersveiligheid) 

18 
 
10u 
toneelvoorstelling 
2de gr Gottem 

19 20 21 
 
zwemmen Gottem 
 
strapdag 

22 23 

24 25 
 
 

26 
 
9u Victor en de 
goedgevoel 
machine  1ste 
graad Gottem 

27 
 
16.30u Loc te 
Deinze 

28 
 
attituderapport 

29 
 
 

30 

  

oktober 2018 
 

ma di wo do vr za zo 

1 2 
 
VM wandeling 
2de en 3de graad 
Brielmeersen 
Deinze 

3 
 
pedagogische 
studiedag 
Vrije dag voor de 
kinderen 

4 
 
 

5 
 
zwemmen  
Gottem 

6 7 

8 
 
facultatieve 
vrije dag 

9 10 
 
schoolfotograaf 

11 
 
bosdag Grammene 
 

12 
 
bosdag Gottem 

13 14 

15 16 
 
 

17 18 19 
 
zwemmen  
Gottem 

20 
 
eetfestijn Gottem-
Grammene 

21 
 
eetfestijn Gottem- 
Grammene 

22 23 24 
 
openklasavond 
Grammene 18u-
19u 

25 
 
 
 
 

26 
 
scholenveldloop 
2de en 3de graad 
Gottem 
 
attitude- en 
puntenrapport 

27 
 
herfstvakantie 

28 
 
herfstvakantie 

29 
 
herfstvakantie 

30 
 
herfstvakantie 

31 
 
herfstvakantie 

    

 


