
 

Wij zijn klaar 
voor een gloednieuw jaar 

vol plezier! 
 

DIGITALISEREN 

Info zal zoveel mogelijk verspreid worden via mail, 
website of facebook.  Mogen we jullie daarom vragen 
een mailadres door te geven dat jullie minstens 
dagelijks controleren.   
 
Heel veel info is ook te vinden op de schoolwebsite: 
www.vbsborsbeke.be.  Via de facebookpagina kan u 
veel nieuws heet van de naald lezen.  U hoeft 
hiervoor zelf géén account te hebben. Het volstaat 
om via de website op het facebook icoon rechts 
bovenaan te klikken.   
 
Er wordt reeds regelmatig gewerkt met digitale 
invulformulieren.  Ook dit zal in de toekomst meer 
gebeuren.   
 
Bij vragen geven we de voorkeur voor mail of 
telefoon als communicatiemiddel.  Jullie zijn 
natuurlijk ook altijd welkom op school! 
 
Onze leerlingen maken steeds meer gebruik van de 
digitale wereld (vooral sociale media) buiten de 
schoolmuren.  Denk eraan dat ze nog niet de juiste 
inschattingen kunnen maken van goed en fout.  Wij 
zullen dit gebruik niet stimuleren.   
 
U kan deze flyer digitaal vinden op de website en in 
jullie mailbox.  Jullie vinden hierbij een link om het 
bijhorende invulstrookje in te vullen.  Mogen we jullie 
vragen om dit ten laatste tegen woensdag in orde te 
brengen? 
Op de infoavond zullen er computers ter beschikking 
staan mochten jullie hierbij graag hulp hebben.  
Willen jullie toch alles op papier, noteer dit dan zeker 
in de schoolagenda of laat dit via een briefje weten 
aan de klasjuf.     
 
Wij kijken er alvast naar uit om er samen met de 
kinderen en jullie een fantastisch nieuw schooljaar 
van te maken! 
 
Het schoolteam 
 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA… 

Infoavond: 03/09/2019  

 Kleuterschool: 19u   
Lagere school: 20u 

 
Oudercontacten: 

Week van 25 november 2019 
Week van 1 maart 2020 (op uitnodiging) 
Week van 1 april 2020 6L ‘BASO’  
Week van 22 juni 2020 

 Proclamatie 6L week van 29 juni 2020 

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 

Boerderijklassen: 
1L 4 – 5/06/2020  

Sport- en gezondheidsklassen: 
2L: ?/11/2019 

Cultuurklas: 
 3L: ?/03/2020  
Sport- en natuurklas: 
 4L: ?/05/2020 
Zeeklas: (Nieuwpoort) 
 56L: 14 – 16/10/2019  

 

VAKANTIEDAGEN 

Lokale verlofdag: vrijdag 04 oktober 2019 
Herfstvakantie: 28 oktober 2019 – 1 november 2019 
Wapenstilstand: 11 november 2019  
Kerstvakantie: 23 december 2019 – 3 januari 2020 
Lokale verlofdag: maandag 03 februari 2020 
Krokusvakantie: 24 februari – 28 februari 2020 
Paasvakantie: 6 april  – 17 april 2020   
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020 
Hemelvaart: 21 – 22 mei 2020 
Pinkstermaandag: 1 juni 2020 
 
Pedagogische studiedagen:  
Woensdag 25/09/2019; 27/11/2019; 22/01/2020 en 
13/05/2020  
(geen school voor de leerlingen) 

 

 

  

 
Provincieweg 73B, Borsbeke 053/62 43 77 

www.vbsborsbeke.be 
vbsborsbeke@telenet.be 

Vrije basisschool borsbeke 
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SCHOOLREGLEMENT 

Het schoolreglement kan u vinden op de 

website (www.vbsborsbeke.be) van de 

school.  Indien u dit wenst kan u ook nog 

een papieren versie vragen door een 

kruisje te zetten op het invulstrookje.      

SCHOOLUREN 

Ma/di/do/vrij:  08.45u – 11.55u 
  13.00u – 15.30u 
Woe:  08.45u – 11.40u 

   

TUSSENDOORTJE  

Graag willen we onze afvalberg wat 
verkleinen.  Daarom worden er in de 
kleuterschool gezonde tussendoortjes 
aangeboden vanuit de school.   
In de lagere school willen we graag 
een herbruikbare doosjes (MET 
NAAM!) met droge koekjes zonder 
papiertjes of een stukje fruit.   
 

DRANKJES 

Op school zijn drankjes (water, melk, 
chocomelk en fruitsapjes) verkrijgbaar.  
In de klas hebben alle leerlingen een 
beker en kunnen ze steeds 
kraantjeswater drinken. 
 
Via deze weg hopen we onze 
speelplaats ‘papier vrij’ te houden en  
het gebruik van brikjes en plastic 
flessen sterk te beperken.  Hiermee 
willen we vooral onze ecologische 
voetafdruk op afval verkleinen. 
 
We hopen dat we ook hier op jullie 
medewerking kunnen rekenen en we 
zo samen kunnen verder bouwen aan 
onze ‘groene’ droom! 
 

 

BIJDRAGEREGELING OUDERS 

 
Volledig middagmaal: € 3,60 

soep + hoofdschotel + water  
 
Drankjes: € 1   

soep, choco, melk, fruitsap, water  
 
Tussendoortje: € 1 (kleuters) 
 
Turntrui: € 9 (verplicht vanaf 1e leerjaar) 
 
Tijdschriften Averbode (jaarabonnement) 
Doremini, doremix, doremi  € 36  
Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland  € 39 
Leesknuffel € 39 
De boekenboot van Robbe en Bas € 30  
Leeskriebel  € 30 
Vlaamse filmpjes  € 31 
Paas-, Kerst en vakantieboek  € 7/deel 
 
Schooluitstappen:  
Kleuterafdeling :    +2x/schooljaar 
Lagere afdeling :   
1ste en 2de leerjaar:. +2 x/schooljaar 
3de en 4de leerjaar:   +2x/schooljaar 
5de en 6de leerjaar:   +3x/schooljaar 
 

Boerderijklassen: 1L: ± € 65 

Zeeklassen: 5e  en 6e leerjaar: ± € 150 

Sport- en cultuurklassen: 2, 3, 4L: +  € 25 

Film/ toneel/ jeugdauteur: + € 7/voorstelling 

Zwemmen: + € 5,5/beurt 

 

 

  

PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUID 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames 

van leerlingen op onze website en dergelijke.   Met 

die opnames willen we geïnteresseerden op school 

en daarbuiten op een leuke wijze informeren over 

onze activiteiten.  De personen die de opnames 

maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie 

op de beelden staat.  We letten erop dat de 

opnames niet aanstootgevend zijn. 

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind 

vragen we jou als ouder om toestemming voor het 

maken en publiceren van deze beeld- en 

geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een 

toestemmingsformulier vragen, blijft in principe de 

hele schoolloopbaan van je kind gelden.  Enkel 

indien we beeld- en of geluidsopnames voor een 

ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben 

gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming.  

Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je 

toestemming nog intrekken.  Je kan hiervoor contact 

opnemen met de directie. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je 

kind gelden.  Volgens de privacyregelgeving mag je 

beeld- of geluidopnames maar op medeleerlingen, 

personeelsleden van de school of andere personen 

herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je 

de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 

betrokkenen.   

Op school mogen enkel personeelsleden of 

personen die daarvoor een opdracht hebben 

gekregen, bv de schoolfotograaf, beeld- of 

geluidsopnames maken.   

 

 
   



 
BESTELLINGEN/AFSPRAKEN 

Gelieve dit strookje aan de klastitularis terug te 
bezorgen! 

 
Ondergetekende……………………… 

ouder van……………………………… 

uit klas…………… 

heeft dit infootje ontvangen, gelezen en 

goedgekeurd. 

 
Gelieve het passend bolletje aan te kruisen: 

o komt te voet naar school  
o komt per fiets naar school 
o wordt gebracht en afgehaald   

 
o neemt in de voormiddag een drankje op 

school 
o neemt een tussendoortje (kleuters) 
o gaat ’s middags naar huis eten 
o blijft ’s middags op school eten 

o Volledig middagmaal  
o Lunchpakket 
o Drankje op school 

o wenst maandelijks een menu 
 

 
Opvangdienst: 
maakt gebruik van de opvangdienst :  

De Buiteling:  * ’s morgens O 
          * ’s avonds     O 

 
 
 
 
 
 
 

Zie ook keerzijde! 
 
   

BESTELLINGEN/AFSPRAKEN (VERVOLG) 

 
Tijdschriften van Averbode (niet verplicht) 

o Doremini (peuters en 1e kleuterklas) 
o Doremix (2e kleuterklas) 
o Doremi (3e kleuterklas) 

 
o Zonnekind (1ste leerjaar)  
o Zonnekind (2de leerjaar)  
o Zonnestraal (3de en 4de leerjaar) 
o Zonneland (5de en 6de leerjaar)  

 
o Leesknuffel (2e en 3e kleuterklas) 

o Boekenboot (2e leerjaar) 

o Leeskriebel (3e en 4e leerjaar) 

o Vlaamse filmpjes (5e en 6e leerjaar) 
 
 
Algemeen: 

o Turntrui (lagere school) maat: ……….. 
o Wenst een geprint schoolreglement 
o Wenst brieven op papier te ontvangen 
o Wenst zich aan te sluiten bij het 

oudercomité van de school. 
 
Hoogst behaald zwembrevet: …………………… 
 
E-mail adres: ……………………………………… 
 

 
 

Handtekening ouder 


