
Ingooigem, 31 augustus 2022

Beste ouder(s),

Met deze brief willen we jullie al meenemen voor de start van het schooljaar.

Jullie krijgen deze ook op papier, zodanig dat jullie de strookjes liefst vrijdag al

kunnen terug bezorgen.

Van harte welkom aan jullie allen! We zijn ook trots op de vele nieuwe

gezichten die we verwelkomen. Naast de peuters, zijn er in heel wat andere

klassen starters in ons Wijsternest. Ook én speciaal voor hen zullen we onze

best doen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen.

VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG

Voor wie graag nog info heeft betreffende de voor-of naschoolse opvang:

deze kan je terugvinden via de website van de gemeente Anzegem.

https://www.anzegem.be/buitenschoolse-kinderopvang

Opgelet! Zeker op tijd inschrijven!

Op woensdagmiddag zullen de kinderen van Ingooigem (en Engelhoek) met de

bus naar de opvang van Vichte gebracht worden.

VRIJWILLIGERS

Voor de ondersteuning van de refter, oversteekplaatsen of van andere

activiteiten, zijn we heel blij te kunnen rekenen op al onze vrijwilligers.

VERJAARDAG

We vieren de verjaardag in de klas: uw kind brengt op de verjaardag niets mee.

We voorzien als school snoep en een speelgoedje.

Hiervoor wordt 3 euro op de rekening van september geplaatst.

https://www.anzegem.be/buitenschoolse-kinderopvang


WENMOMENTEN PEUTERS

Ken je ouders met een peuter die weldra zal starten? Of mensen die verhuisd

zijn en onze school willen verkennen?

Voor peuters is het fijn om vooraf een dagje te komen proberen en reeds

kennis te maken met de juffen, de vriendjes en de klas.

Dat kan altijd op afspraak via telefoon (056 77 92 46) of mail naar juf Veerle:

veerle.veys@scholeningooigem.be.

We houden ook wenmomenten voor de peuters: ouders en kind zijn welkom

op vrijdag 21/10/2022 of 20/1/2023 of 5/5/2023

Op 6 mei houden we een algemene opendeur.

OUDERCONTACTEN

Wij nemen heel graag de tijd voor een tussentijds gesprek over de ontwikkeling

van jullie kind(eren). Daarom organiseren we in dit eerste trimester volgende

oudercontacten:

● week van 3 oktober (10 minuten-babbel)

● week van 20 december

Via een link zal er u in de loop van september info bezorgd worden over de

klaswerking. We vragen om deze te bekijken en eventuele vragen te stellen op

dit contact van 3 oktober. Het eerste leerjaar krijgt een infoavond op 6

september.

Belangrijk: voor de communicatie tussen ouders en school kiezen we bij de U7

voor Questi en Whatsappklasgroep.

Bij de oudere klassen (U12) gebeurt dit via Questi en de klasagenda.

We vragen ook om leerkrachten via mail te contacteren en whatsapp of

messenger te beperken. We doen onze best om ook bij de

schoolpoort bereikbaar te zijn: de deur staat steeds open

voor een voor- of naschools gepland momentje.

Het installeren van de app van Questi op je GSM

kan dit ook vergemakkelijken:

klik voor info over de app

TRAITEUR

Traiteur Willequet blijft ons voorzien van lekkere en gezonde maaltijden. Je kan

het maandmenu terugvinden op de website: klik hier

Om de 14 dagen smullen we frietjes op dinsdag.

mailto:veerle.veys@scholeningooigem.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.questi.qvo&hl=nl&gl=US
https://docs.google.com/document/d/1suvYXXIltPCo5NRL5OUth83AzgzlKe5N/edit


FRUIT op woensdag

Mede dankzij de steun van de oudercomités, wordt er

op woensdag Oog voor Lekkers-fruit aangeboden.

Op alle andere dagen eten we in de voormiddag fruit of

groenten en in de namiddag mag een koekje (zonder

chocolade aan de buitenkant)

SCHOOLVRIJE DAGEN

Nog even voor u opgesomd:

vrijdag 30 september

vrijdag 1 december

woensdag 1 februari

maandag 24 april

NIEUWE GEZICHTEN

Juf Justien Catteeuw zal godsdienst geven maar is momenteel in

bevallingsverlof. Zij wordt vervangen door juf .Fauve Merlevede

Juf Yara Van Den Heede vervangt juf Sarah uit het eerste leerjaar.

Meester Seba Vanhoutte zal meester Aeneas opvolgen als LO-leerkracht als

meester Aeneas vanaf 1 oktober voltijds in het zesde leerjaar staat.

Op deze link zie je zo goed als iedereen van ons Wijsternestteam!

We kijken dit trimester ook uit naar de lancering van ons nieuwe logo:

u hoort zeker nog van dit feest!

Aan iedereen een opperbeste start gewenst!

STROOKJE terug bezorgen tegen vrijdag 2 september/ aanduiden wat past:

mailto:fauve.merlevede@gmail.com
https://www.scholeningooigem.be/wp-content/uploads/2022/07/personeel2022.pdf


NAAM LEERLING: ……………………………….    uit klas ……………….

Mijn kind eet warm op school
(wijzigingen steeds tijdig melden aan de
klasleerkracht)

0 maandag                0  dinsdag
0 donderdag             0  vrijdag

De leerkracht mag foto’s nemen van onze
zoon of dochter voor op de schoolsite

0   ja 0   neen

De leerkracht mag foto’s nemen van onze
zoon of dochter voor op de facebookpagina

0   ja 0   neen

De rekeningen zullen gemaild worden.
Wij wensen de factuur toch nog op papier
te ontvangen.

0   ja 0   neen

Enkel voor wie nog geen domiciliëring heeft
en dit wenst aan te vragen:
wij willen de betaling regelen via
domiciliëring. (Dries bezorgt dan een
document)

0   ja 0   neen

Mijn kind mag een abonnement voor
zonnekind-zonnestraal-zonneland
aanschaffen. Dit komt extra op de rekening.
De exacte prijs vindt u op
https://www.uitgeverijaverbode.be/
(dit is vrijblijvend, enkel voor thuis)

0 doremini (jongste kleuters)
0 doremi (oudste kleuters)

Enkel voor u12:
mijn kind zal om 16u aansluiten bij de rang
naar de P. Verrieststraat.
(let wel: ‘s middags is er geen rang voor
deze leerlingen, behalve op woensdag)

0 ja                     0 neen

Handtekening ouder(s):

https://www.uitgeverijaverbode.be/

