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Op woensdagmiddag stoppen de lessen om 12u.
Op vrijdag stoppen we om 15u25.
‘s Middags komen de peuters en eerste kleuter iets vroeger naar
de groene poort. De kindjes worden hier opgehaald (niet aan de
klas).

binnen en buiten
’s Morgens voor 8u15 gaat iedereen naar de opvang.
Na 8u15 is er toezicht op de speelplaats en kunnen de kinderen
nog wat buiten spelen. Als het regent kan men terecht onder de
overdekte speelplaats.
Om 8u25 worden de peuters (die niet vergezeld zijn door hun
ouders) door de juf opgehaald op de speelplaats.
Vanaf 8u30 is de klas open en is de leerkracht aanwezig.
Om 8u40 start de praatronde, wees op tijd!

Doe de groene schoolpoort aan de speelplaats altijd dicht, veel of
geen volk op school. Het is een goeie gewoonte, zo houden we
onze kleintjes weg van de straat.

voor en na: 'opvang' / 'studie'

Elke ochtend start de opvang om 7u30 en dit tot 8u15.
Vanaf 8u tot 8u15 is de opvang gratis.
Om 8u15 staat een begeleider op de speelplaats, tot 8u30.
Om 16u start de opvang opnieuw (betalend) en dit tot 18u
’s avonds.
Op vrijdag is er opvang van 15u45 tot 18u.
Op dinsdag en donderdag is er mogelijkheid tot studie voor de
2de en 3de graad van 16u15 tot 16u45 aan opvangtarief.
Per kwartier wordt er € 0,50 gevraagd.
De registratie gebeurt digitaal. ’s Morgens is dit bij aankomst, ’s
avonds bij vertrek.
De rekening krijg je maandelijks per kind van het gezin via de
schoolfacturatie.
In de prijs per kwartier zit geld vervat wat terug wordt besteed
aan meubilair, gezelschapsspelen, strips en elke dag om 17 uur ...
boterhammen met choco en/of confituur.
Contact ochtendopvang: Maureen 0473/43 65 78
Contact avondopvang: Mieke 0479/45 00 68
Marleen 0476/31 31 58

2. wat breng je mee naar school
peuters en kleuters
Een handig rugzakje of boekentasje is de eerste stap voor de
jongsten. Hier komt nog niet veel in te zitten. Het heen- en
weerschriftje en de waterfles zijn de enige constanten.

De begeleiders hebben een uitgebreide kleerkast vol
reservekledij verzameld. Je hoeft dus geen extra kledij mee te
geven, maar het mag nog wel (soms wel handig). Na een
‘ongelukje’ breng je de gebruikte spulletjes netjes terug mee naar
school. Zo liggen ze klaar om opnieuw iemand te kunnen dienen.
Alle kinderen dragen pantoffels in klas. Het is handig die de
eerste dag ineens mee te brengen om de goede gewoonte aan te
leren.
De kleuters dragen gedurende de winterperiode (tussen de
herfst- en krokusvakantie) regenlaarzen of botinnes (met
plakkers). De tijd die er besteed wordt aan het aan- en afdoen
van schoenen wordt op deze manier korter, zodat de
onderwijstijd anders en beter benut kan worden.
Peuters en kleuters herkennen niet altijd hun eigen materiaal.
Alles goed naamtekenen is dus de boodschap: boekentas, jas,
drinkfles, doosjes, …

‘het lager’
De boekentas groeit vanaf het eerste leerjaar met je kind mee.
Het is handig als je die ineens voorziet van de naam van je kind.
Hierin moet minstens een A4-ringmap passen.
Ook de kinderen van het lager dragen pantoffels in de klas.
Per klas krijg je in het begin van het schooljaar een klein lijstje
mee van zaken die in klas/op school noodzakelijk zijn. Ben je
nieuwe instapper op school, aarzel niet om die vraag op
voorhand aan de leerkracht te stellen.
Sporttas: een tas met genaamtekende sportbroek, (Boomhut-) Tshirt en sportschoenen. Dit sportkostuum kan op school blijven,
maar vergeet ze niet af en toe in de wasmachine te stoppen.
Naamteken ook ander persoonlijk gerief zoals brooddozen,
mutsen, handschoenen, laarzen, ... Een gevonden voorwerp is
dan snel terecht.

koek en drank
In alle klassen worden er voor de kinderen gezonde koeken en
vers fruit gekocht. Zie 'Njam Njam'.
’s Morgens eet iedereen een gezonde koek, in de namiddag een
stukje lekker fruit.
Een flesje water of drinkfles breng je iedere dag zelf mee.
Vergeet niet te naamtekenen.

3. njam – njam
middageten
Over de middag kunnen de kinderen naar huis. Blijven ze in 'De
Boomhut', dan eten ze ’s middags boterhammen met of zonder
soep, of een warme maaltijd.
De kinderen eten hun boterhammen (met of zonder soep) samen
met de begeleider in de klas. Kinderen die een warme maaltijd
nemen, eten in de eetzaal.
Maaltijden worden betaald via de schoolrekening.

de njam-njam spelregels
Ouders kiezen (het best) voor vaste dagen om hun kind(eren)
een warme maaltijd te laten nemen op school.
Maaltijdbriefje: éénmalig in te dienen bij het begin van het
schooljaar. Wijzigingen geef je door aan de leerkracht.
Wanneer je kind(eren) soms eens warm blijft (blijven) eten, dan
meld je dit bij de start van de dag aan de leerkracht.
Het menu is steeds te raadplegen op de website.
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prijzen
Voor soep/dessert – warme maaltijd – vegetarische maaltijd
€ 3,50 voor kleuters
€ 4 voor het lager
€ 1,50 enkel soep en dessert

Voor het middagtoezicht en/of het gebruik van de eetzaal
vragen we € 0,50 per kind dat over de middag op school blijft.
We kopen er ook het nodige eetzaalgerief mee.
Elke middag zijn er twee vaste begeleiders aanwezig: Myriam en
Veerle, aangevuld met een leerkracht via een beurtrolsyteem.
Zij worden geholpen door vier "boomhut-kinderen". Ook een
beurtrol duidt deze kinderen aan.
Opvang/middagtoezichten = jaarlijks fiscaal attest

waterbeleid
Zoals reeds veel andere scholen stapten wij reeds af van de
gezoete sapjes en melk. We schakelen over op een puur
waterbeleid.
Waterbeleid in De Boomhut:
 Elk kind kan altijd onbeperkt water drinken.
 ALLE KINDEREN (kleuter en lager) brengen in de
boekentas steeds een drinkfles mee. Indien die leeg is,
kan deze op school steeds worden bijgevuld.
 Farys komt ons drinkwater jaarlijks testen. Alle
testpunten slaagden met glans.
 Frisdrank en suikerhoudende dranken worden NIET
toegelaten.

koek en fruit
In alle klassen worden er voor de kinderen gezonde (bio) koeken
(voormiddag) en fruit (namiddag) gekocht. Je hoeft dus zelf
geen koek/fruit mee te geven, tenzij je kind een specifiek dieet
dient te volgen. Door de grote aankoop krijgen we als school
steeds de goedkoopste prijzen.
Eigen koeken en fruit eten we in principe in de klas niet op.
Deze kunnen wel mee in de boekentas om op te knabbelen
tijdens de opvang. (Hoeft in principe ook niet, want om 17u

voorzien wij iedereen van boterhammen… aangeboden door
school.)

4. Boomhutwerking
forum
De kinderen en begeleiders sluiten de week meestal af met het
forum. Dit gezamenlijk moment is genieten! Hier geven de
kinderen een overzicht van hun werkweek, vertellen ze wat ze
hebben gedaan of hebben meegemaakt. Het forum is een
gebeurtenis; er wordt verteld, gezongen of theater gespeeld.
Ouders, grootouders of vrienden zijn altijd welkom. Zie website
voor de data.
Het ‘groot forum‘ is met iedereen in de grote zaal: alle kinderen
van de school.
In het ‘klein forum’ gaan kleuter en lager apart. Zo genieten zo
ook eens van deze samenstelling en is de inhoud wat ‘op eigen
niveau’ aangepast.
Bij mooi weer gebruiken we soms de open ruimten op ons
domein.

Ateliers - werkwinkels

zwemmen

Ateliers zijn in 'De Boomhut' het middel om ‘de wereld bij ons
binnen te halen’. Meerdere malen per jaar organiseren we
ateliers en werkwinkels. In deze ateliers worden diverse
vaardigheden of sporten klasoverschrijdend geoefend. Alle
leeftijden doen mee.

Het 1ste en 2de kleuter zwemmen in het zwembad van Oostkamp
(De Valkaert). Het 3de kleuter gaat steeds naar het ‘Olympiabad’.
De zwembeurten in De Valkaert kosten €1, in het Olympiabad
€1,50.
Iedere kleuterklas heeft een 'zwemouder' die verantwoordelijk
is om ouders te zoeken om het zwemmen mee te begeleiden. Wil
je als begeleider mee, spreek dan gerust af!

De inbreng van de ouders/grootouders is erg belangrijk. Wie
graag een atelier wil opzetten vanuit een eigen kennis, kunde of
interesse wordt met open armen ontvangen. Neem hiervoor
contact op met onze zorgcoördinator ‘Tiffany’.
Laat de kinderen zien, voelen en doen wat jij kunt, zo leren ze
door de praktijk. Dat is het echte leren.
Ook wie gewoon wil meehelpen of taxi spelen, is meer dan
welkom.

leesclub
Lezen is hip! Samen aan de slag ...
Er wordt op niveau gelezen vanaf het 1ste tot en met het 4de
leerjaar. De kinderen lezen op woensdag en vrijdag van 8u40 tot
9u10.
De 3de graad leest Frans "op niveau" op woensdagen van 11u30
tot 12u.
Je mag altijd je naam opgeven bij STIEN. We kunnen altijd
(groot)ouders gebruiken.

Ook dit komt maandelijks op de rekening.
Het 1ste leerjaar zwemt gratis.
Data: zie kalender op de website

het kriebelteam
Dat luisjes ook onze school binnensLUIZEN is bijna niet anders
dan logisch... Alleen is het uitermate belangrijk dat de school en
het gezin samenwerken om dit te bestrijden.
We hebben een 5-stappenplan ontwikkeld dat erop gericht is
ouders te verwittigen en te vragen om actie te ondernemen.
Elke klas heeft een eigen kriebelouder, die met kennis van zaken
nauw samenwerkt met de leerkracht; kinderen controleren en
luisjes signaleren.
Vanaf stap 4 wordt het CLB ingeschakeld voor verdere
controle en opvolging.
Heb je luisjes of neten ontdekt in de haardos van je spruit?
Behandel en meld het onmiddellijk aan de leerkracht van je kind.
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verloren voorwerpen
Jassen, truitjes, mutsen, brooddozen of zelfs sokken raken wel
eens verloren.
Genaamtekende spullen echter vinden hun eigenaar snel terug.
Verloren voorwerpen kan je vinden in de bruine koffer in de
gang van het lager. Na iedere vakantie wordt deze verzameling
weggehaald.
Verstandig dus om er af en toe eens langs te lopen en de steeds
aanwezige verzameling te bekijken...

klas- & weeknieuws
Wekelijks (afhankelijk per leeftijd) maken de leerkrachten een
verslag van wat in klas gebeurde of wat er komen zal. Het zorgt
er enerzijds voor dat je als ouders goed op de hoogte blijft en
anderzijds kan het de betrokkenheid verhogen!
Het doet de leerkrachten deugd als ze merken dat deze steeds
grondig gelezen worden!

website & e-mail

5. communicatie

Onze Boomhut-website draait op volle toeren. Op de website
maken we een onderscheid tussen 'schoolblog' en 'klasblog'.

de toeter

Ben je een ouder op onze school, ga dan altijd naar 'klasblog' om
een volledig overzicht te hebben van de berichten binnen de
klas.
De schoolblog bevat enkel informatie over de school.

Voor schoolinfo is er ‘De Toeter' die elke vrijdag in je mailbox
(en op de website) verschijnt (mailchimp). Hoofdzakelijk
berichten we hier over schoolgebonden materie/info.
Nieuws vanuit de klassen kunnen uiteraard ook steeds;
projecten en ateliers, dringende oproepen of acute problemen,
alles wat snel moet, komt erin.
De redactie van 'De Toeter' wordt door het secretariaat
verzorgd.

infoborden: kinderen - ouders

Er zijn op school twee ‘buiten’-infoborden (achter glas) aanwezig
met nuttige/leuke info en nieuwtjes. Deze “van en voor
kinderen” hangt aan de muur van het secretariaat op de
speelplaats, deze voor ouders aan de muur van het secretariaat
richting inkom.
Je leest er leuke teksten van kinderen, tekeningen, oproepjes, …
Voor de ouders is er wel steeds wat handige schoolinfo te zien.

De meeste informatie wordt verspreid via de klasblog, maar per
gelegenheid kan er ook informatie per mail verspreid worden.

6. schoolrekening
Onze school werkt volgens het ‘betaal-wat-je-gebruikt’ principe.
Als ouder betaal je wat je eigen kind(eren) gebruiken of
verbruiken. De school tracht de kosten zo laag mogelijk te
houden, rekening houdend met het prijs/kwaliteit aspect en
haalbaarheid van het geboden aanbod.

belangrijk

7. veilig verkeer

De kosten worden betaald op de rekening van de school. Om er
geen administratieve zoektocht van te maken, vragen we om de
gestructureerde mededeling die op de rekening is vermeld te
gebruiken op het betalingsformulier. Domiciliëring is mogelijk,
en maakt het vaak voor iedereen een stukje gemakkelijker.
Gelieve de nodige documenten op te halen in het secretariaat.

’s Morgens en ’s avonds is het langs de Koning Leopold-III laan
erg druk. Met het wat latere startuur van de school trachten
we te zorgen voor een spreiding van het verkeer, ook op het
drukke tweerichtingsfietspad.
Een gemachtigd opzichter (leerkracht) zorgt voor een veilige
oversteek van fietsers en voetgangers aan de schoolpoort
tussen 8u15 en 8u30 en na school tot 16u15 (op vrijdag tot 15u45).

De schoolrekeningen zijn geïnformatiseerd. Dat houdt voor ons
de vinger aan de pols wat geld betreft. Je zult als
'vergeetachtige' al gauw een herinnering in de bus vinden.
Een onhandig gevolg van het automatiseren is dat de
rekeningen, van je 2 of meer kinderen, niet meer ‘samen’ kunnen
betaald worden maar wel voor elk kind, elke overschrijving,
apart.
Ook hier weer om de zaken wat strikter te volgen. We dringen
trouwens aan om deze rekeningen snel te betalen, want
‘openstaande’ rekeningen knibbelen aan het klas- en
schoolbudget.
De materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis.
Voor de overige materialen en activiteiten wordt er gewerkt
volgens de maximumfactuur:
- kleuters: € 45/jaar
- lager: € 90/jaar
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen wordt
berekend per kind voor de volledige lager schoolloopbaan en
bedraagt € 445.
(meer info over de maximumfactuur: zie bijlage 1)

Voor meer veiligheid hebben we als school toch een paar
aanbevelingen:
• ga nooit met de auto op het zebrapad staan, ook niet voor
even
• parkeer op de 2 lange stroken aan de school
• draai je auto niet op het kleine ‘plaatsje’ aan de overkant van
de schoolpoort. Parkeer of stationeer daar ook niet, het is
een privé terrein.
• de bushalte is geen parkeerplaats: de bushalte gebruiken als
Kiss & Ride zone is op eigen risico (boete). Zeker niet
parkeren, want de stadsbus rijdt anders gewoon door en dat is
sneu voor de wachtende busreizigers.
• laat het ook geen uitdaging worden om - ook maar even - je
auto op het plaatsje voor de groene poort te parkeren.
• hou bij het brengen en afhalen je kleine kinderen aan de hand.
Wees voorzichtig!
• doe de groene schoolpoort aan de speelplaats altijd dicht!

laden en lossen
Veel auto’s op het domein is gevaarlijk, ook al staan ze stil. Wil je
laden of lossen, dan rij je binnen en doe je onmiddellijk de
groene poort dicht. Doe dit ook in het weekend. Parkeer even
op de weg nabij de ingang of voor de zaal en draag van daar af
je spullen naar binnen. Parkeer nooit op het gras. Het wordt er
immers niet mooier op.
Zijn er meerdere auto’s op het domein of wil je de auto wat
langer laten staan, tracht dan te parkeren op het kleine
parkeerpleintje links bij de houten fietsenstalling. Zo kan het
wegrijden ook op een veilige manier gebeuren. Liefst staan alle
auto’s buiten op straat.

8. contact

secretariaat
Dagelijks staan we klaar om jullie kleine of grote vragen te
beantwoorden.
Het secretariaat doet alle administratieve en boekhoudkundige
taken.
Monique Avereyn: dagelijks van 8u tot 13u.
Angie Verdickt: dagelijks van 8u15 tot 16u45.
Is je kind ziek? Gelieve het secretariaat telefonisch zo snel
mogelijk op de hoogte te brengen.
Secretariaat : secretariaat@deboomhut-freinetschool.be

directie
Ellen Duyck is coördinator van 'De Boomhut'.
De deur staat steeds voor je open!
directie@deboomhut-freinetschool.be
0497/12 12 51

Ouderparticipatie…
de poetsbeurt
De school volledig laten poetsen door een professionele
poetsdienst is een grote hap uit ons schoolbudget. Daarom
kiezen we ervoor om binnen 'De Boomhut' deze taak te verdelen
onder de ouders van onze leerlingen. Het gaat hier enkel om het
poetsen van de klassen. Voor het schoonmaken van alle
gemeenschappelijke ruimtes (gangen, turnzaal, eetzaal,
zorglokalen, ...) kunnen we rekenen op Veerle en Myriam. Het
uitgespaarde bedrag gaat jaarlijks integraal terug naar de klasof schoolwerking. Hiervan worden extra didactische materialen
gekocht of leuke speeltoestellen voor op de speelplaats.
Elk schooljaar krijgen de ouders 'een poetslijst' waarop uw
naam, in beurtrol, ingeschreven staat. Op die lijst vind je een
aantal keer je naam terug. Sommige mensen zullen meer aan bod
komen dan anderen. Dat heeft te maken met familie-aangroei en
klasgrootte. De families met kinderen in diverse klassen
staan maar in één klas op de lijst.
De klassleutel wordt op vrijdag meegegeven met uw spruit. Op
vrijdagavond en in het weekend kan er gepoetst worden. Op
maandagmorgen wordt de poetssleutel opnieuw afgegeven aan
de leerkracht. Poetsgerief en kuisproducten zijn steeds
beschikbaar in de klassen.
Ouders die op vrijdagavond poetsen kunnen hun kinderen gratis
in de opvang laten. Wel moet je het melden aan de persoon die
de opvang leidt. Je mag ook je kinderen bij je houden in de klas,
maar ze kunnen niet vrij over het domein dwalen, dit om
verwarring te voorkomen.
Kan je, wegens andere planning, je poetsbeurt niet opnemen,
dan kan je met andere ouders onderling afspraken tot wisselen
maken. Verwittig dan ook de leerkracht.
Alvast bedankt voor de geleverde inspanning!

Schoolongeval
Een ongelukje is snel gebeurd.
Een ongeval op school tijdens de schooluren of opvang:
- We bezorgen jullie een aangifteformulier “schoolongeval”.
- Deze documenten zijn ook terug te vinden op onze
website, onder het luik ‘documenten’.
- Je laat dit medisch attest onmiddellijk bij je eerste
doktersbezoek en/of ziekenhuisopname correct en
volledig invullen.
- Je bezorgt dit ingevulde aangifteformulier zo vlug
mogelijk terug op het secretariaat.
- Na elektronische registratie door de school, ontvang je
een ontvangstbevestiging door Ethias samen met de
modaliteiten van terugbetaling.
- Informeer je eventueel verder op het secretariaat.

Studietoelage

Veel ouders weten niet dat ze in aanmerking komen voor een
studietoelage. Neem een kijkje op www.studietoelagen.be .
Deze criteria zijn alvast van toepassing:
- Gezinssituatie (gehuwd, samenwonend, ten laste, …)
- Inkomen
- Nationaliteit
- Aanwezigheid op school
In het basisonderwijs vervangt de ‘schooltoeslag’ de
‘schooltoelage’. Hij maakt deel uit van het groeipakket en dit
wordt automatisch berekend en uitbetaald aan wie er recht op
heeft.
Bij twijfel neem je gerust contact op met het secretariaat. We
helpen je graag op weg.

BIJLAGE 1
Schoolonkosten – minder scherpe maximumfactuur
Kampjes in onze Boomhut… Ze behoren tot de meerdaagse
uitstappen.
In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe
maximumfactuur.
Dat houdt in dat scholen aan ouders van kleuters geen bijdrage
mogen vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent echter
niet dat wij als school niet met onze kleuters op meerdaagse
uitstap zouden mogen/kunnen gaan.
Voor een kind uit het lager is een basisbedrag voor de volledige
duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen. Voor
het schooljaar 2019 – 2020 ligt het bedrag vast op €445.
In De
-

Boomhut maakten we daarom deze afspraak per graad:
1ste graad: max. €100 over de 2 jaren
2de graad: max. €150 over de 2 jaren
3de graad: max. €190 over de 2 jaren

Bijvoorbeeld 1ste graad:
1. Kampje in jaar 1 kost €50, in jaar 2 eveneens €50.
2. Kampje in jaar 1 kost €60, in jaar 2 max. nog €40.
Betaalmomenten:
We voorzien meerdere betaalmomenten per jaar om het
kampbedrag te storten. Indien er een overschot is, wordt dit
achteraf uiteraard teruggestort.
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Werkgroepen

Werkgroepen

GROEN

COMMUNICATIE

Op "De Boomhut" hebben we een prachtig domein waarin de
kinderen zich helemaal kunnen uitleven. Met onze werkgroep
zorgen we mee voor het onderhoud.
Frank Strynck
tel : 0477/30 87 11
e-mail: frankstrynck@hotmail.com

OVFEESTEN
Waar we kunnen, staan we klaar. Extra ondersteuning voor de
school!
Wij buigen ons zowel over inhoudelijke thema's als over financiële
acties.
Omdat het mag! Een feestje hier, een feestje daar...
Wij organiseren jaarlijks tal van activiteiten om enerzijds de school
financieel te ondersteunen, anderzijds om de onderlinge sfeer in
stand te houden!
Glenn Vanoverbeke
tel: 0468/34 85 58
e-mail: glenn.vanoverbeke@gmail.com

Omdat beelden meer zeggen dan woorden...
Stijl is een zeer eenvoudige manier om ingewikkelde dingen te
zeggen: affiches, website, powerpoint-presentaties, naamkaartjes,
huisstijl, …
Thibaut Quittelier
tel: 0478/63 09 82
e-mail: tquittelier@yahoo.com

INFRANATUUR
Heb jij twee linkerhanden? Geen probleem, zolang je er maar twee
hebt! Onze werkgroep ondersteunt de school graag bij grotere
projecten: Fit-O-piste, dierenpark, …
Kris Goemaere
0477/60 74 36
e-mail: huizeboskante@gmail.com

