
 

 

 

Basisschool de kerselaar 
Ardense Jagersstraat 6 -  9800 Gottem - Vzw Katholieke Scholen regio Deinze 

Maatschappelijke zetel: Nieuwstraat 60 – 9800 Deinze 

Ondernemingsnummer: 0416.935.593   -  RPR Gent 

 

                 Gottem,1 september 2020 

 
 
 

JOEPIE ! 
Ertegenaan !  
HOERA ! 
Ik zie mijn vrienden staan !  
Ik heb er zin in . 
Ben je klaar? 
Voor een heel fijn schooljaar in de kerselaar !    

 
 
Beste ouder(s) 
 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een mooi nieuw schooljaar toe. 
Tweemaandelijks  ontvang je een nieuwsbrief met daarin info over de school en belangrijke data. 
We versturen deze brieven standaard via e-mail. Wie hem toch nog op papier wenst te ontvangen, 
kan dat bij de directie aangeven. 
Mogen wij vragen om de brieven die jullie kinderen meekrijgen of de mails die jullie krijgen vanuit 
de school, 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.dekerselaargottem.be). Jaarlijks wordt het reglement aangepast. Nieuwe 
zaken binnen de wetgeving werden gemarkeerd met geel in het schoolreglement. 
 
Ons bereiken 
 
Secretariaat: 
 
Waarom? Algemene info, ziekte, afwezigheid… 
Hoe? administratie@dekerselaargottem.be  051 63 51 47 
 
 
 

http://www.dekerselaargottem.be/
mailto:administratie@dekerselaargottem.be


 
 
Juf/meester: 
Hoe? Een schriftelijk berichtje in de schoolagenda, een e-mail via 
naam.eersteletterfamilienaam@dekerselaar.be (vb. mieke.f@dekerselaargottem.be) of via het 
secretariaat. 
 
De directie: 
Hoe? directie@dekerselaargottem.be, 051/ 63 51 47   - 0468/ 29 73 19 
 
Zorgmeester Wim  (kleuter en lager): 
Hoe? zoco@dekerselaargottem.be, 051/ 63 51 47  
 
Meester Wim blijft de komende weken afwezig. Hij zal vervangen worden door Stien Allaert. 
(zoco@dekerselaargottem.be) 
 
 Infoavond 
 
Onze ouderinfoavonden gaan door op : 
donderdag 3 september 2020 voor de 2de graad 
maandag 7 september 2020 voor de 1ste graad 
dinsdag 8 september 2020 voor de 3de graad 
woensdag 9 september 2020 voor de kleuters. 
 
Die avond mag je als ouder voor één keer plaatsnemen op de schoolbanken. 
De klaswerking wordt uit de doeken gedaan, afspraken worden toegelicht en er is ruimte voor 
vragen.  
Een moment om alvast te noteren in je agenda, dus! 
 
Mogen we er nogmaals op wijzen dat slechts één ouder per kind kan/mag aanwezig zijn op het 
infomoment. We zorgen ervoor dat in de klas de afstand van 1.50 meter zeker kan gegarandeerd 
worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
 
 
Traiteur ‘Scolarest’     
 
Ook dit schooljaar werken we opnieuw samen met ‘Scolarest’ voor het 
middagmaal. 
We zetten nog eventjes enkele afspraken op een rijtje: 
- bestellen verloopt zoals vroeger, met een maandelijkse brief 
- soep is inbegrepen bij volle maaltijd. Wie soep wenst bij de boterhammen, 
tekent op voorhand in  en betaalt 65 cent. 
- het schoolmenu kan je ook terugvinden op de schoolwebsite.  
 
Door de indexering zijn de prijzen van de warme maaltijden dit schooljaar vastgelegd op: 
* 3.30 euro voor kleuters, 
* 3.85 euro voor het lager, 
* 0.65 euro voor soep bij de boterhammen (soep bij volle maaltijd is inbegrepen) 
 
Middagtoezicht (voor wie op school blijft tussen 12.00 uur en 13.00 uur) blijft 0.50 euro.  



 
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. 
 
 
Poorten en deuren         
 
We mogen in de school van Gottem starten met 114 kinderen. 
Om de veiligheid van alle kinderen te bewaken, herhalen we onze afspraken van brengen en halen. 
 

     Omwille van de coronamaatregelen zijn volgende zaken verplicht: 
  - ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen van hun  
                             kind(eren) 
  - de afstand van 1.50 meter tussen volwassenen moet steeds gerespecteerd  
                             worden 
  - kinderen ontsmetten hun handen bij het betreden van de school 
 
Brengen: 
 De kinderen kunnen vanaf 7.00 uur op school terecht. 
 Mogen we vragen om te parkeren op de parking van het Camiel De Waegenaere –plein. Gelieve     
 dan uw kind(eren) te vergezellen tot aan het zijpoortje  aan de polyvalente zaal . We nemen afscheid aan   
het poortje. 
 De school start om 8.30u. De poort zal dan gesloten worden. Wie bij het belteken ’s morgens niet  
 tijdig aanwezig is op school , zal zich moeten aanmelden bij de directie.  
 Het aanmelden kan via de groene voordeur in de Ardense Jagersstraat. 
 

Afhalen van de kinderen: 
Om enige veiligheid te kunnen verzekeren – in het belang van uw kind – vragen wij dat u uw kind afhaalt aan 
de schoolpoort aan de achterzijde van de school.  
Gelieve niet op de speelplaats te komen. We brengen de kinderen tot op het plein. 
Eerst vertrekken de kinderen die met de auto afgehaald worden, daarna de kinderen die met de rij naar huis 
gaan en daarna de kinderen die meegaan met de fietspool of die zelfstandig met de fiets naar huis rijden. 
Parkeren in de Ardense Jagersstraat is  verboden, dus graag gebruik maken van de parking op het Camiel De 
Waegenaere plein. 
 

Fietsers: 
De fietsers rijden de Ardense Jagersstraat in en komen via het paadje  tussen de school en  de Vlasschuur . 
Ze gaan met de fiets aan de hand naar de nieuwe  fietsenstalling naast de Vlasschuur. Er worden dus geen 
fietsen meer geplaatst op het weiland. 
We spelen niet tussen de fietsen en dragen zorg voor de fiets van een ander. Zorg dat de fiets kan 
vastgemaakt worden. 
We komen zo snel mogelijk via de schoolpoort naar de speelplaats. 

 
 
Toegang tot de klassen:       
De klassen zijn toegankelijk tijdens de schooluren. 
Na schooltijd gaan de klassen dicht en krijgen leerlingen geen toegang meer tot de 
klassen. Wie iets vergat, kan dit de volgende dag in orde 
brengen (huiswerk, lesmateriaal).  
Deze afspraak geldt ook voor kinderen die in de opvang blijven! 



 
Nieuwe gezichten op school    
Juf Laura De Wulf komt het team van Gottem versterken op maandag -,dinsdag- , woensdag- , 
donderdag- en vrijdagvoormiddag. 
Zij neemt tijdens die voormiddagen de leerlingen van het 2de leerjaar bij zich. 
Juf Mieke blijft wel de klasleerkracht van de 1ste graad. 
 
Wij verwelkomen opnieuw Juf Yentl Heirbrandt . Zij neemt op vaste tijdstippen het 4de leerjaar bij zich. Juf 
Greet blijft natuurlijk de klasleerkracht van de 2de graad. 
Juf Yentl  geeft ook Frans aan het 5de leerjaar. 

 
Juf Laura en juf Yentl nemen elk ook een aantal uurtjes zorg voor hun rekening. 
 
Juf Sandrine Vermaercke staat dit schooljaar bij de kleuters als gymjuf. 
 
 
 

Organisatie kleuterschool 
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  dinsdagvoormiddag  en woensdag 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 9 september. 
 
Op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag  is juf Sandrine de juf die het kleuterturnen zal geven. 
 
De kinderverzorgster, juf Anita Hautekeete, komt de kleuterjuffen ondersteunen op donderdag en vrijdag. 

 
 
 

Website van de school   
Onze schoolwebsite vinden jullie op  www.dekerselaargottem.be . 
 
Jullie vinden er allerhande informatie over de school en de verschillende activiteiten. 
 

 
 
 
Binnenschoolse opvang 
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).  

 

http://www.dekerselaargottem.be/


 

 
 

 Het jaarthema van dit schooljaar is “ Een nest vol geluksvogels!”.  

 Vrijdag 18 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 5 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 24 oktober en zondag 25 oktober. 
Dit natuurlijk onder voorbehoud.  Meer uitleg volgt later. 
Van harte welkom! 

 De aanvang van de leerplicht verlaagt  vanaf 1 september 2020 van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan moet 
iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school aanwezig zijn op een totaal van 320 à 330 halve 
dagen in een doorsnee schooljaar. 

 We organiseren op regelmatige basis oudercontactmomenten . 
Voor onze school is dit op volgende momenten: 
 
 
Week 16/11/2020    lagere school Gottem 

Week 16/11/2020    kleuters Gottem 

Week 22/02/2021    lagere school Gottem op aanvraag 

                   kleuters Gottem op aanvraag 

Week 21/06/2021    kleuters Gottem 

Dinsdag  29/06/2021    lager Gottem 

Proclamatie dinsdag 29/06/2021   Gottem  20.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


