
We starten dit schooljaar met een iets andere organisatie dan gepland. Meester Hubert kreeg de kans om via 
detachering een opdracht te krijgen als educator bij het natuur- en milieu-educatief centrum De Helix in 
Geraardsbergen. Aangezien milieu ook een van zijn passies is koos hij ervoor hiervoor te gaan. Juf Amber 
Librecht, die vorig jaar al juf Katrien, onze zorgcoördinator verving zal meester Hubert vervangen: op maandag in 
de 2de graad in onze Iboeschool en op dinsdag-, woensdag- , donderdag- en vrijdagvoormiddag in het 5de 
leerjaar in De Appelaar. De overige namiddagen neemt ze de taak als zorgcoördinator verder op zich. Alle 
kinderen kennen juf Amber al ondertussen, zij is een gedreven leerkracht die we graag deze opdracht 
toevertrouwen.   

Juf Kristine van ons Ankerschooltje kreeg op het einde van vorig schooljaar minder goed nieuws, zij moet de 
komende maanden nog enkele behandelingen ondergaan en kan dus niet starten. Juf Joyke Matthijs vervangt 
haar tot aan de herfstvakantie. Ook zij is geen onbekende want zij deed al een interim bij ons op school, o.a. op 
het Ankerschooltje.     

Op De Appelaar in K2/3 vult juf Jasmijn De Cock op vrijdag de 4/5 van juf Annemie aan.  

We wensen deze leerkrachten  een super-goede samenwerking toe. 

Nieuwsbrief start van het schooljaar 2019-2020 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Bij het begin van dit schooljaar wens ik jullie allemaal een aangenaam en  leerrijk schooljaar toe, 
deze keer met als thema: 

Met dit thema willen we nadruk leggen op welbevinden en betrokkenheid, gezondheid fysisch en psychisch, ….    
Druk, druk, druk!  Onze samenleving gaat steeds sneller. We hebben altijd tijd tekort. We hollen onszelf vaak voorbij. 
Niet alleen op volwassenen, maar ook op onze kinderen lijkt dit zijn weerslag te hebben. Met ons jaarthema willen 
we onze leerlingen, en onszelf, leren om bewust aandacht te hebben voor onze eigen lichamelijke en mentale 
gezondheid. We werken aan een goede portie zelfvertrouwen, gaan op zoek naar rust in onszelf, leren over gezonde 
voeding, zorgen voor voldoende beweging  en maken meer tijd voor elkaar.  

Kortom, onze school wil een plaats zijn waar iedereen zich super in zijn vel voelt!!! Helpen jullie ons allemaal mee?! 

 is ons digitale briefje. Graag blijven we dit medium gebruiken in combinatie met briefjes in de 
agenda van de kinderen. Soms kunnen we jullie met een digitaal briefje sneller op de hoogte 

brengen van activiteiten of een dringende mededeling bezorgen. Daarom graag de vraag om  jullie gegevens 
up-to-date te houden zodat de boodschappen correct terecht komen. Is een e-mailadres veranderd laat het weten 
dan passen we dit onmiddellijk aan. Dank u voor jullie medewerking.  

Vanaf nu mag op De Appelaar, naast de ingang  langs het groene poortje op Dorp (net naast nr. 46), ook terug de 
zwarte schuifpoort gebruikt worden. Fietsers stappen af vanaf de poort en  gaan met de fiets aan 
de hand tot aan de fietsstalling (achter de haag).  

Willen jullie er samen met ons ook op letten dat de boekentassen in het boekentasrek gezet 
worden. Dank u wel! 

Veel speel- en leerplezier!                                         Directeur Joris 



   VAKANTIES EN VRIJE DAGEN:  
SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR EN HERVATTING VAN DE LESSEN:  

Maandag  2 september 2019 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER: 

- Pedagogische studiedag:  woensdag 16 oktober 2019 

- Herfstvakantie:  van 28 oktober tot en met 3 november 2019 

- Wapenstilstand:  maandag 11 november 2019 

- Lokale verlofdag:  dinsdag 12 november 2019 
- Pedagogische studiedag:  woensdag 13 november 2019 

- Kerstvakantie:  van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER: 

- Pedagogische studiedag:  maandag 27 januari 2020 

- Krokusvakantie:   van 24 februari tot en met 1 maart 2020 

- Paasvakantie:   van 6 april tot en met 19 april 2020 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER: 

- Dag van de Arbeid:  vrijdag 1 mei 2019  

- O.L.H.-Hemelvaart:   donderdag 21 mei 2020  

- Brugdag O.L.H.-Hemelvaart:  vrijdag 22 mei  2020 

- Pinkstermaandag:  maandag 1 juni 2020 

- Lokale verlofdag:  dinsdag 2 juni 2020 

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR  

Dinsdag 30 juni: einde 11u50! 

Om te noteren: 
Eetfestijn:  zondag 20 oktober 2019 
Spaghettifestijn:  vrijdag 13 maart 2020 
Plechtige communie Oosterzele:   zondag 3 mei 2020 
Eerste communie (Dorp en Gijzenzele):  zondag 10 mei 2020 om 09.30 Schoolfeest 
De Appelaar – Anker:  zondag 17 mei 2020 



Schoolfeest Iboe:  zondag 7 juni 2020 



DE KLASSEN EN HUN KLASTITULARISSEN 

APPELAAR  ANKER IBOE 

K1 Juf Lydia 1/2 +  

juf  Anneleen 1/2 

KA1 Juf Kristine 
4/5 (vervangster 
tot 25/10: juf 
Joyke) 

KG1 Juf Marijke 4/5 + 
juf Elke 1/5 

K2/3 Juf Annemie 4/5   
 

KA2/3 Juf Hilde 4/5 
 

KG2/3 Juf Lieve 1/2 + 

Juf Elke 1/2 

In de kleuterklassen K2/3, KA1 en KA2/3 worden de kinderen op de vrije dag van de klasjuffen opgevangen o.a.  
door de leerkracht die turnen geeft. In KA1 en KA2/3 worden de kinderen onder verantwoordelijkheid van de klasjuf 
die aanwezig is opgevangen door Christine R. In K2/3 komt juf Jasmijn de kinderen begeleiden op vrijdag. 

Kinderverzorgster Christine R 

Kleuterturnen Juf Elke  + meester Wim (K2/3) + meester Robin (K1) 

1L Juf Nathalie 1/2  

woe + NM: 1L sluit aan bij 2L  

  1/2LG Juf Wendy 

2L Juf Els 3/4LG Juf Katelijne 4/5 + juf 
Amber Librecht op 
maandag  

3L Juf Hilke 
 

  

4L Juf Claudine   
 

5L Juf Amber Librecht 

Maandag + NM : 5L sluit aan bij 6L  

6L Juf Heidi 

  

Bewegings-opvoeding  Meester Wim   

ICT-coördinator Meester Bram 4/36 

Zorgcoördinator 

Ambulante leerkracht 

Juf Amber Librecht (op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag) 

Op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag: meester Robin 

Administratieve 
medewerkers 

Inge Janssens (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag) +                   
Anne Van Caelenberg (vrijdag)  

Directeur  Mr. Joris   



 

   

 

   SEPTEMBER 2019   

Maandag 02/09/19   Dinsdag 03/09/19   Donderdag 05/09/19   Vrijdag 06/09/19   

Tomatensoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 
  

Seldersoep 
Runderbouletten 

Tomatensaus 
Wortelstamppot 

  

Boerensoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Appelmoes 

Aardappelnootjes 

  

Kervel-preisoep 
Varkensgebraad 

Jachtsaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

 

  

 

Maandag 09/09/19   Dinsdag 10/09/19   Donderdag 12/09/19   Vrijdag 13/09/19   

Seizoensoep met 
erwtengarnituur 

Bolognaise 
Geraspte kaas 

Spaghetti 

  

Preisoep 
Kippennootjes 

Couscousgroenten 
Rijst 

  

Wortelsoep 
Kalkoenfilet 

Veenbessensaus 
Cruditeiten 

Frieten 

  

Tomatengroentesoep met 
rundsballetjes 

Vissticks 
Spinazie 

Puree 

 

  

 

Maandag 16/09/19   Dinsdag 17/09/19   Donderdag 19/09/19   Vrijdag 20/09/19   

Erwtensoep 
Kipfrietjes 
Bloemkool 

Puree 

 

Jardinièresoep 
Gebakken vleesbrood 

Preistamppot 

 

Tomatensoep 
Visfilet in choronsaus 

Cruditeiten 
Frieten 

 

Courgettesoep 
Lasagne 

 

Maandag 23/09/19   Dinsdag 24/09/19   Donderdag 26/09/19   Vrijdag 27/09/19   

Juliennesoep 
Vegetarische vol-au-vent 

Groentenmix 
Rijst 

 Aspergesoep 
Gevogelteburger 
Gevogeltesaus 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

 Landbouwerssoep 
Ardens gebraad 
Duivelse saus 

Erwtjes 
Kroketten 

 

Tomatensoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Broccoli 
Puree 

 

  

 

                

 

  

 

 
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGENENINFO: http://order.hanssens.be/order/data/in/menu_excel/MENU_C42A_QVPZCU_HUIDIGE_MAAND.xlsx  
 

Sociale vaardigheden:  Iedereen kent ondertussen 
de axdieren van de axenroos om rond sociale 
vaardigheden te werken. Bij de kleuters blijven ze hiermee 
werken. En we blijven hiernaar verwijzen maar ... 

In de lagere school werken we sinds vorig schooljaar met 
Ben Correct.  Ben Correct is dé ideale schooljaarfiguur! Hij 
zorgt voor een aangenamere sfeer op de lagere school! Hij 
geeft de leerlingen tips …. Of het nu om beleefdheid, 
assertiviteit, orde en netheid, kennismaken of omgaan met 
kritiek gaat: Ben Correct helpt je! Ook pesten, discussiëren 
en argumenteren, respect en dankbaarheid, 
gevoelens en sociale media krijgen volop de aandacht.  

De bever                                        
Ik ben de bever en ik zorg        
voor jou en jan en alleman. 
Voor al je zorgen sta ik borg. 
Ik verzorg iedereen zoveel ik 
kan.  

Samen met u maken we er opnieuw  
een fijn en gezond schooljaar van! 



De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze website: www.vrijebasisschooloosterzele.be  

SEPTEMBER 2019 
 

Z 1 september  

M 2 september 1ste schooldag 
 WELKOM IEDEREEN!                                                                       

D 3 september  

W 4 september  

D 5 september Zwemmen Appelaar 

V 6 september Zwemmen Iboe 

Z 7 september  

Z 8 september  

M 9 september  

D 10 september 
Leerplanavond op de 3 afdelingen (wat zal je kind dit schooljaar allemaal 
aangeboden krijgen en welke afspraken zijn er in de klas) 

W 11 september  

D 12 september  

V 13 september  

Z 14 september  

Z 15 september  

M 16 september 5L+6L: sessie verhalenfluisteraar (8.45u-10.25u) 

D 17 september PV 

W 18 september  

D 19 september Zwemmen Appelaar 

V 20 september Zwemmen Iboe 

Z 21 september Werelddag van de vrede 

Z 22 september  

M 23 september 20u: ouderraad Appelaar-Anker 

D 24 september 
VM: 1/2LG naar Nec De pastorie (De mol) 
schoolfotograaf op De Appelaar 

W 25 september  

D 26 september NM: K2/3 naar NEC De Pastorie (Nellie en Cezar) 
20u: ouderraad Iboe 

V 27 september  

Z 28 september  

Z 29 september  

M 30 september  
 
 

 



                    fruitsappen op basis van                                             
                   vers geperst appelsap                                                                                                  
                                                                                                                                                        
                 
Beste Ouders, 
 
 
Het is voor de ouders vaak een moeilijke opgave om de kinderen te stimuleren tot het noodzakelijk verbruik van een dagelijkse 
portie vers fruit...(one apple a day keeps the doctor away). De school kiest dan ook voor o.a. een vaste fruitdag op dinsdag. 
 
Uw uitverkoren school kiest er ook  voor vers geperst appelsap van 
aan te bieden op school. Deze sappen bevatten meer vezels. 
 
Als sponsoring krijgt elk kind op de 1ste schooldag een appelsapje gratis! 
 
 
1/                                        fruitsappen zijn bijzonder lekker.                                                                                                             
         Zij worden in smaaktesten zeer positief onthaald omwille van de volle verse smaak en de 
uitgebalanceerde zuur-zoet verhouding. Het sap onderscheidt zich van andere sappen door zijn "verse persing " daar waar 99,9 % 
van de  andere sappen gemaakt zijn op basis van concentraat. Hetgeen een hemelsbreed verschil oplevert in smaakkwaliteit 
 
 2/     fruitsappen zijn voedzaam. 
Het sap wordt natuurtroebel (met vruchtenpulp) gebotteld. Door kortstondig opwarmen (pasteurisatie) 
worden de voedingswaarde en aroma's maximaal behouden. Een 0.2lit. fles bevat het vers geperst sap van ongeveer 2  appels. 
Het is een natuurlijke bron van vitaminen en mineralen.  
 
3/    fruitsappen zijn zuiver. 
 Wij maken het sap zonder enige toevoeging: geen suikers ,geen bewaarmiddelen, geen kleurstoffen, geen 
anti-oxidantia. Onze fruitsappen zijn gewoon PUUR NATUURSAP. 
        
 
4/                             fruitsappen dragen het  FairTrade label van Max Havelaar. 
Onze fruitsappen worden samengesteld uit streekeigen vers geperst appelsap en fruitsappen met FairTrade 
keurmerk en garanderen dus een eerlijke prijs voor de landbouwer. 
 
 
5/        fruitsappen worden ecologisch verantwoord verpakt. 
 Onze fruitsappen worden aangeboden in  1 liter en 0,2 liter herbruikbare  glasverpakkingen. 
 
 
 6/    fruitsappen zijn niet duur in verhouding tot de kwalitatieve         
                                    smaak-en voedingseigenschappen 
          Via de school kan deze vers geperste fruitdrank aan uw kinderen aangeboden worden voor 
          de prijs van  
    
 

 
 
 
 
           is een product van Fruitbedrijf Dendauw & Jacob (tel 056/509451, info@schoolfruitsap.be) 
 

Naast deze fruitsappen kunnen de kinderen ook kiezen voor een fruitsapje (met kers) met minder suiker, chocomelk 
met minder suiker en natuurlijk water (plat en bruis). De kleuters kunnen ook kiezen voor een gewoon melkje. 

 

Herinnering: Wie dit nog niet deed gelieve u zo snel mogelijk te registreren op iSchool voor de voor-, na- en 
buitenschoolse opvang    via www.i-school.be/oosterzele/registreren    !!!                                                                                    
Vanaf dag 1 wordt het reglement  toegepast. Dat betekent dat voor niet geregistreerde kinderen die toch gebruik maken van de 
voor- of na-opvang het maximale bedrag zal worden aangerekend. De opvangdames van dienst krijgen de opdracht mee om in 
die optiek enkel namen te noteren, zonder details m.b.t. uur van aankomst of vertrek. Ouders hebben er dus het grootste 
belang bij om zo snel mogelijk te registreren. 
 

 


