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is leergierig ?
is creatief ?
is sportief ?
wil wat beleven in onze groene omgeving ?

Bollebosbundel
2020-2021
BS ‘Het Bollebos’
Kerkstraat 30
8570 Anzegem
Het team en directie staan borg voor een degelijke en toekomstgerichte
vorming gericht op zelfstandigheid, verdraagzaamheid, creativiteit, zich
gelukkig voelen en het aanleren van een positief-kritische ingesteldheid en
dit in een warme, groene en creatieve omgeving.

Inschrijvingen
-

Tijdens de schooluren: alle lesdagen

-

Tijdens de zomervakantie

-

U kan telefonisch een afspraak maken: 056/68 88 30
of via mail e-mail : ilse.delombaerde@hetbollebos.be /
www.basisschoolanzegem.be

van 1 juli tot en met 3 juli
van 17 tem. 31 augustus
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Wat u zeker moet weten over onze school
In ruil voor uw vertrouwen bieden wij u
*een warme school volop gelegen in het groen die aandacht schenkt aan de
creatieve ontwikkeling van alle kinderen;
*een beleid dat kinderen met leervoorsprong ondersteunt in de kangoeroeklas;
*een beleid dat kinderen met leerstoornissen en -moeilijkheden ondersteunt in
samenwerking met het CLB, ondersteuners en externen;
*een begeleiding van de kleuter in zijn groei naar het lager onderwijs en vooral
een grondige voorbereiding op het eerste leerjaar en overstap naar het secundair
onderwijs;
*onderwijs op maat van de 21ste eeuw; wij maken de leerlingen wegwijs in de
digitalisering;
*gebruik van vernieuwend didactisch materiaal;
*inspraak van leerlingen en ouders (leerlingen- en ouderparticipatie);
*een uiterst sportieve begeleiding zowel tijdens als na de lesuren;
*regelmatig bibliotheekbezoek ter bevordering van het leesplezier en het
Leesonderwijs; Het LIST-project kent volop zijn vervolg;
*stevig uitgewerkt gezondheidsbeleid in een uiterst groene omgeving
Verder bieden wij u
*ervaren personeel dat zoveel mogelijk werkt op maat van het kind
*betrokkenheid van en door ouders
*geregeld een infoblad waarbij u als ouder op de hoogte wordt gesteld
omtrent de werking van de school
*vrije keuze: katholieke en protestantse godsdienst, niet-confessionele
zedenleer, …
*verzorgd leerlingenvervoer voor kinderen die verder dan 2 km wonen – gratis
voor kleuters en leerlingen die verder dan 4 km wonen (maar niet dichter bij een
andere GO! School)
*gemotiveerd onderhoudspersoneel dat instaat voor een verzorgde
keukenwerking en schoolomgeving
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Gezondheid, veiligheid en welzijn op school
- Rookvrije school
Er geldt een permanent rookverbod op het schooldomein (24/7).
Ook het verbod op elektronische sigaretten geldt.
- Gezonde drink- en eetgewoonten
De leerlingen kunnen op school kwalitatieve melk, chocomelk of
biologisch fruitsap aankopen. Het fruitsap bevat 2 geperste appelen
aangevuld met sinaasappelsap. Per dag kunnen 2 drankjes
aangekocht worden. Snoep wordt niet toegelaten op school. Wij
stimuleren u dan ook om bij de verjaardag van uw kind, het
snoepgoed te beperken. Misschien kunnen wij u zelfs aansporen tot
het bakken van een cake of het aankopen van een klascadeau of
boek ?
- Waterproject
Water in een plastic flesje mag meegebracht worden van thuis.
Tijdens de lessen wordt water drinken toegestaan.
Er kan tijdens de les naar het toilet worden gegaan, maar wanneer
veelvuldig blijkt dat men niet tijdens de speeltijd naar het toilet is
geweest, krijgt men een opmerking en zal de vraag gesteld worden
om hieraan te werken.
-Woensdag en maandag = fruitdagen
2 dagen per week is het fruitdag en dit op
woensdag en maandag. De klas, op het
einde van de maand met de meeste
stempels, krijgt een gratis stuk fruit
geschonken door de school.
- Lichaamsbeweging op school

Naast de lessen lichamelijke opvoeding die
in het rooster worden opgenomen, sporen
wij onze leerlingen aan zoveel mogelijk
deel te nemen aan de naschoolse
sportactiviteiten. Wij worden zeer geregeld
uitgeroepen tot de sportiefste school van
de fusie Anzegem. Dit dankzij de grote inzet van de leerkrachten die
elk om beurt de kinderen op woensdagnamiddag begeleiden. In ruil
voor hun deelname krijgen de leerlingen een stempel en een
diploma. Op het einde van het schooljaar worden alle
sportievelingen beloond.
De juffen laten niet na bewegingstussendoortjes in te lassen.
- Een wijs geladen boekentas zorgt voor een gezonde rug
Laat uw kind niet vertrekken naar school met een overladen
boekentas. Ook wij dragen ons steentje bij.
Tip: uw kind mag maximum 10% van zijn lichaamsgewicht
meedragen.
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- Zwemmen
Er is gedeeltelijk gratis zwemonderricht voorzien voor alle kinderen vanaf
de 3de kleuterklas tem het 6de lj. Zie planning.
- Turnkledij
T-shirt met logo: € 12,00
zwarte short: € 10,00
- Fluohesje - fietshelm
Elk kind ontvangt bij de inschrijving een gratis fluojasje
door de ouderwerking overhandigd. Doel is om dit
dagelijks van en naar school door het kind te laten
dragen. Wanneer de klas op leeruitstap gaat, zal dit
eveneens worden gebruikt. Zo trachten wij ons als verkeersveilige school
te profileren en de veiligheid van het kind zo goed als mogelijk te
waarborgen. Bij verlies verzoeken we de ouders een nieuw hesje met het
logo van de school aan te schaffen (€ 5). Daarnaast motiveren wij onze
fietsers om een fietshelm op te zetten. Veiligheid in het verkeer kan niet
genoeg benadrukt worden.
- Honden op school
Niettegenstaande wij het alleen maar kunnen beamen dat een hond prima
gezelschap kan betekenen voor jong en oud, werd er toch beslist deze niet
meer op school toe te laten. Dit valt te kaderen onder het item veiligheid.
Een hond kan geheel onverwacht agressief reageren tav kinderen en wij
wensen dergelijke situaties te vermijden.

De school behoort tot Scholengroep 24
Polderdreef 42, 9840 De Pinte.
Tot de beide scholengemeenschappen behoren:
-

BS Anzegem “ Het Bollebos”
BS Deerlijk “De DRIESprong”
BS De Pinte “De Kleine Prins”
BS Deinze “Erasmus”
BS “De Kleurenplaneet”
BS Nevele “Klavertje Vier”
BS De Pinte ”De Boomhut”
BS Kruishoutem “De Keimolen” en
“Biezebos”
BS Meulebeke “De Koorddanser”
BS Nazareth “De School Van Morgen”
BS Tielt “De Springplank”
BS Tielt “Reuzenhuis”
BS Waregem “De Talentensprong”
Bubao Astene “De Veerboot”
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Personeelsleden ‘BS Het Bollebos’

Directeur
Delombaerde Ilse
Administratief personeel
Saey An
Delombaerde Christelle
Onderwijzend personeel
 Kleuterafdeling
Amez Sofie
Vancoppernolle Sharon
Demunter Veerle
Boudringhien Tania


Bewegingsjuf
De Groote Kim



Kinderverzorgster
Salembier Eveline
Van Den Heede Ann



Lager Onderwijs
Geiregat Aagje
Coene Joke
De Cabooter Nancy
Baert Sylvie
Vancauwenberghe Leentje
De Wint Rebecca
Debal Charlotte
 SES Barbe Sonia
SES Naessens Stijn



Zorgcoördinator
Duhou Martine
De Groote Kim

 Bijzondere leermeesters
Rooms-Katholieke Godsdienst
Deloof Nadine
Niet-confessionele Zedenleer
Naessens Stijn

Meester-, vak- en dienstpersoneel
Buschauffeur
Declercq Brenda
Busbegeleidster
Lampole Carletta
Keukenpersoneel
Boudringhien Petra
Balcaen Liliane
Declercq Brenda
Onderhoudspersoneel
Balcaen Liliane
Boudringhien Petra
Lampole Carletta
Declercq Brenda
Duerinck Tom
Slaapmoeke
Delft Anaïs
Hulpmoeke
Braeckevelt Nadine
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Praktische inlichtingen
Begin en einde der lessen
Voormiddag: 08u35 – 10u15
10u30 – 12u10
Namiddag: 13u35 – 14u25
Vrijdag: 13u35 – 15u15
14u40 – 15u30
De kleuters kunnen vanaf 8u25 afgezet worden aan het poortje ter hoogte
van de zandbak. De lagere schoolkinderen en kleuters vanaf 8u via de
zoen&vroemzone.

Schoolrestaurant
Voor de leerlingen die boterhammen eten is er soep en/of
dessert voorzien mits een bijdrage. Tijdens de speeltijd is er
mogelijkheid tot het drinken van melk, chocomelk of
biologisch fruitsap. Het meebrengen van een flesje water is
toegestaan. Elk lager kind kan een salade nuttigen.
Onze prijzen
soep en hoofdgerecht of salade + hoofdgerecht)
Voor de kleuters:
€ 2,95
Voor de 1e graad:
€ 3,70
e
Voor de 2 graad:
€ 3,90
e
Voor de 3 graad:
€ 4,25

+
+
+
+

€
€
€
€

0,40
0,40
0,40
0,40

remgeld
remgeld
remgeld
remgeld

Prijzen voor koemelkallergische en glutenvrije maaltijden

vegetarische maaltijden

Kleuters

€ 3,45

€ 3,45

1ste – 2de leerjaar:
3de_ 4de leerjaar:
5de – 6de leerjaar:

€ 4,75
€ 4,95
€ 5,25

€ 4,25
€ 4,35
€ 4,70

melk:
choco:
biologisch fruitsap:
soep:
dessert:
salade

€
€
€
€
€
€

0,35
0,35
0,40
0,90
0,90
2,00 (voor boterhameters)

Alle boterhameters betalen ook remgeld
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Trimestriële keuze middagmaal/boterhammen
Keuze tussen een warm middagmaal nuttigen, boterhammen meebrengen
of naar huis gaan om te eten wordt trimestrieel vastgelegd. Ouders
dienen begin september, januari en april een keuze te maken en dit te
melden aan de juf. Dit omwille van praktische redenen en om
administratieve fouten te vermijden. Indien er zich in het gezin een
belangrijke situatie voordoet die noodzakelijk een wijziging met zich
meebrengt, kan dit steeds worden besproken.
Opmerking: de leerling kan blijvend boterhammen combineren met een
warme maaltijd of salade.
Vb 1. Op dinsdag en donderdag warm middagmaal; op maandag en vrijdag boterhammen
of naar huis om te eten.
Vb 2. Enkel op vrijdag warm middagmaal; de overige dagen boterhammen
Dus per trimester dezelfde structuur aanhouden.
De drankjes kunnen per maand worden gewijzigd.

Leerlingenvervoer
“Onder begeleiding veilig naar school en terug ”Gratis voor alle leerlingen
die verder dan 4 km van de school wonen en niet dichter bij een andere
school van het GO! . Alle kleuters rijden gratis. Routes waar de bussen
rijden, zijn verkrijgbaar op het secretariaat. Binnen een straal van 2 km
worden geen leerlingen opgehaald.
Wij verzoeken de ouders het busbriefje ten laatste op donderdag af te
geven. Enkel in geval van nood laten wij wijzigingen toe. Deze kan u
melden via sms op volgend nummer: 0479/62 36 31.
€ 158 voor een jaarabonnement; € 1,6 per rit
Voor- en naschoolse opvang
Iedere dag kan uw kind terecht op school vanaf 8 uur ’s morgens. Op de
speelplaats van de lagere afdeling is er
toezicht voorzien. Omstreeks 8u20 trekken
de kleuters onder begeleiding naar de
kleuterspeelplaats. Het avondtoezicht vindt
gratis plaats op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag na school tot 16u.
Op woensdagmiddag tot 12u10.
Dit vindt steeds plaats op de speelplaats van
de kleuterafdeling.
Vanaf 7 u ’s morgens kunnen alle kinderen
van onze school terecht in de Gemeentelijke Kinderopvang “De Schildpad”.
Tegen 8u worden zij gratis met de bus naar de school gebracht. Naschools
worden de kinderen gratis naar “De Schildpad” gebracht per bus en daar
kunnen zij in de opvang blijven tot 18u30. Deze locatie bevindt zich in de
Landergemstraat 1 C te Anzegem (tegenover de sporthal en bij de
bibliotheek)
Telefoon : 056/ 68 12 32
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Kinderdagverblijf ‘Het Bollebosje’ biedt op het schooldomein
opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Organisatie oudercontacten
12 november: 1ste tem 6de lj
26 november: kleuterafdeling
21 januari: 2de tem 6de lj
30 maart: 1ste en 6de lj
10 juni: kleuterafdeling
24 juni: lagere afdeling
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Consultatiekabinet :
Ten Hedestraat 1, 8790 Waregem
Tel : 0499/887053 Tineke Simoens
www.clbgoeeklo.be
1. Leren studeren
2. De onderwijsloopbaan
3. Psychisch en sociaal functioneren
4. Preventieve gezondheidszorg
In het CLB stelt men het belang van de leerling centraal
Zie tevens schoolreglement
Pedagogische uitstappen
Wij trachten actueel, levensecht onderwijs te
bieden. Wat kan, gaan wij in de realiteit
waarnemen. Deze waarnemingen buiten de klas,
te voet, per bus of met de fiets, gebeuren steeds
onder leiding van de klastitularis. Zien, horen,
voelen, ruiken, zelf beleven vormen een stevige
basis voor de verwerking in de klas.
Hiervoor vragen wij aan de ouders een redelijke vergoeding (dit is minder
of gelijk aan de kostprijs).
 Geïntegreerde werkperiode (GWP)
 Waarnemingen in functie van het thema of project
 Toneelvoorstellingen
 Sportactiviteiten
Publicatie foto’s
Er worden geregeld foto’s genomen van de kinderen tijdens de klaswerking
en het schoolfeest, op uitstappen enz. Deze worden gebruikt in de
schoolkrantjes en infobundels en/of op de website/facebook. Indien u
niet wilt dat er beelden van uw kind gemaakt en gepubliceerd
worden, gelieve ons dit dan schriftelijk mee te delen ten laatste op
7 september of een week na de inschrijving van uw kind.
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Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs
De regelgeving is van toepassing op leerplichtige leerlingen in het gewoon
en buitengewoon basisonderwijs. Ook op leerlingen, die wegens verlengd
kleuterbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Op
basis van hun leeftijd zijn zij immers leerplichtig.
Anderzijds is de
regelgeving ook van toepassing op leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd
overgestapt zijn naar het lager onderwijs.
1. Afwezigheden wegens ziekte
-

-

een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid
wegens ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen, behalve
als de leerling in het lopende schooljaar al vier maal met een
verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.
Een medisch attest uitgereikt door een arts
a) voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie
opeenvolgende schooldagen
b) voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het
lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders
afwezig is geweest wegens ziekte. Dit attest kan afkomstig zijn
van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater,
een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van
een ziekenhuis of een erkend labo.

2. ‘Van rechtswege’ gewettigde afwezigheden
3. Afwezigheden mits akkoord van de directeur
4. Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en –artiesten en woonwagenbewoners, om de
ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen ( de zgn. trekperiodes)
Zie verder schoolreglement
Toedienen medicatie
* Gelieve zoveel mogelijk te vermijden dat er medicatie moet worden
toegediend
* Indien er toch moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat een
attest door de dokter of apotheek wordt ingevuld
* Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk
worden gesteld voor nevenwerkingen die optreden nav het correct
toedienen
* Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk worden gemeld aan de
directeur
(Zie document)
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Engagementsverklaring
Oudercontact:
We verwachten dat ouders zich engageren om aanwezig te zijn op het
oudercontact
Voldoende aanwezigheid:
Wil uw kind tijdig naar school brengen of de school verwittigen als uw kind
niet kan aanwezig zijn
Individuele leerlingbegeleiding:
Wij verwachten dat de ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief
mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de
school aanbiedt en om de gezamenlijk gemaakte afspraken na te leven
Ten opzichte van de onderwijstaal:
Als school erkennen we de anderstaligheid van sommige ouders en
leerlingen en benaderen we dit met respect, doch wanneer u voor een
Nederlandstalige school kiest, verwacht de school een positief engagement
ten opzichte van deze onderwijstaal
Positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om de
taalachterstand van leerlingen weg te werken
De ouders engageren zich ertoe hun kind te laten participeren aan de
extra maatregelen, die de school in het kader van haar talenbeleid neemt.
De school omschrijft de maatregelen die ze doorgaans neemt om
taalachterstand weg te werken.
Lessen niet storen:
Om te vermijden dat de lessen in de lagere afdeling worden gestoord,
wordt u als ouder verzocht om eventuele vragen of over te brengen
boodschappen ten aanzien van uw kind via het secretariaat of de directeur
te regelen.
Tijdig op school
Wij verzoeken de kinderen tijdig naar de school te brengen zodat zij de
opstart van de dag vlot meemaken.
Vakantieregeling en naschoolse activiteiten
Zie bijlage “activiteitenkalender”
GSM en andere technologische apparatuur
De leerlingen mogen op de speelplaats geen gebruik maken van GSM en
andere technologische apparatuur. Indien de leerling dit toch doet, zal hij
worden gevraagd de apparatuur te overhandigen.
De leerkracht zal deze voor de rest van de dag in bewaring houden.
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Schoolrekening
U krijgt de kans te kiezen tussen 2 formules.
1. U geeft wekelijks op donderdag een voorschot mee met uw kind.
(€10 voor kinderen die warm eten; € 5 voor kinderen die
boterhammen eten op school). Op het einde van de maand krijgt u
via een factuur een overzicht van de verbruikte maaltijden, dranken
en eventuele uitstappen. Misschien dat er dan nog moet worden bij
betaald of wordt uw rekening de maand nadien in mindering
gebracht.
2. U kiest om te betalen via domiciliëring. Op het einde van de maand
krijgt u telkens een overzicht van de verbruikte zaken.
De prenotificatie is drie dagen na opmaak van de verkoopfactuur.
De facturen van de school dienen voldaan te worden binnen de 21 dagen vanaf
de factuurdatum. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend
met een minimum van 12 (twaalf) % per jaar. Bovendien zal een
schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 15 (vijftien) %
van het bedrag van de facturen en zal minimum 50 (vijftig) euro bedragen. In
geval van niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag
zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen
onmiddellijk opeisbaar.

Logopedie
Om de leerlingen optimale ontspanning te bieden onder de middag laten
wij geen logopedie toe. Als alternatief bieden wij de ouders een moment
na schooltijd aan. Logo kan dus plaatsvinden van 15u45 tot ten laatste
16u30. Wel stimuleren we de ouders eventueel 1x de therapie op school
te laten doorgaan en 1x privé (op weekbasis). Dit om de communicatie
met de logopediste optimaal te laten verlopen.

Levensbeschouwelijke kentekens
Het is de leerlingen en het personeel niet toegestaan levensbeschouwelijke
kentekens te dragen op school. Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dit
houdt in dat we alle godsdienstige, filosofische en ideologische opvattingen
eerbiedigen.
Het actief omgaan met deze diversiteit moet een
meerwaarde voor ons onderwijs betekenen.
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Goede afspraken, dikke vrienden !

Basisschool Het Bollebos

Goede afspraken, dikke vrienden !

Onze eigen ouders weten het
Hun kinderen zijn er gelukkig
U moet het weten
Uw kinderen worden er gelukkig !!!

Tot binnenkort, wij hebben tijd voor u !!!
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