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Beste ouders, 

 

Maandag 2 september gaat onze schoolpoort weer open. De klassen en de 

speelplaats zijn helemaal opgefleurd om jullie kinderen te verwelkomen. 

Graag delen we bij de aanvang van het schooljaar de openingsuren van de school 

mee in onderstaand schema. 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ochtendtoezicht 08.20  08.20  08.20  08.20  08.20  

Belsignaal 08.35  08.35 08.35 08.35 08.35 

Lessen: van 

            tot 
08.40 

11.50 

08.40 

11.50 

08.40 

11.50 

08.40 

11.50 

08.40 

11.50 

Middagpauze 11.50 

13.10 

11.50 

13.10 

 11.50 

13.10 

11.50 

13.10 

Belsignaal 13.10 13.10  13.10 13.10 

Lessen: van 

            tot 
13.15 

16.00 

13.15 

16.00 

 13.15 

16.00 

13.15 

15.00 

Einde toezicht 16.15 16.15 12.05 16.15 15.15 

 

Volgens de algemene regelgeving en de afspraken tussen de gemeente en de 

Koekelaarse scholen, opent de school 15 minuten vóór het belsignaal. Concreet 

wil dit zeggen dat de deuren ‘s morgens pas om 8.20 uur openen. Wie ’s middags 

naar huis gaat, verwachten we pas terug vanaf 12.55 uur. Vanaf dat moment 

wordt er geen middagtoezicht meer aangerekend. ’s Avonds is er toezicht tot 15 

minuten na schooltijd. Daarna worden de kinderen naar de buitenschoolse 

kinderopvang De Buidel gebracht. 

Om voldoende afstand en rust tijdens de middag te creëren hebben we bij de 

aanvang van dit schooljaar een aantal wijzigingen doorgevoerd. Alle leerlingen 

van het 5de en 6de leerjaar gaan voortaan eten in zaal Zuudhove op het domein 

van het Sint-Martinusinstituut. Voor wie warme maaltijd neemt, wordt dit daar 

bezorgd en uitgeschept. Dit gebeurt onder toezicht van Annelies Demuynck en 

Miranda Vlaeminck. Op die manier creëren we meer ruimte in de kleine eetzaal 
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waar de boterhameters van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar plaatsnemen onder 

toezicht van Daisy Bruneel.  

Om ook voldoende rust te creëren in de kleine eetzaal bij de kleuters, gaan de 

kinderen van het 3de kleuter voortaan eten in de grote eetzaal, samen met de 

kinderen die warme maaltijd nemen van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar. 

Jaarlijks werken we op school rond een bepaald thema. Na de sombere 

coronaperiode willen we vrolijk terug naar school onder het motto ‘Op naar een 

kleurrijk schooljaar’. 

Ook lijsten we graag de belangrijke data voor dit schooljaar op. 

1. Schoolvakanties 

➢ Herfstvakantie: maandag 2 november – vrijdag 6 november 2020 

➢ Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 – vrijdag 1 januari 2021 
➢ Krokusvakantie: maandag 15 februari – vrijdag 19 februari 2021 

➢ Paasvakantie: maandag 5 april – vrijdag 16 april 2021 

➢ Zomervakantie: donderdag 1 juli – dinsdag 31 augustus 2021 
 

2. Vrije dagen 

➢ Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 

➢ Hemelvaartweekend: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 
➢ Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021 

 

3. Facultatieve vrije dagen  
➢ Maandag 3 mei 2021 

➢ Maandag 7 juni 2021 

 
4. Pedagogische studiedagen 

➢ Maandag 5 oktober 2020 

➢ Woensdag 3 februari 2021 

 
 

In bijlage sturen we ook de schoolbrochure en het schoolreglement door voor het 

komende schooljaar. Dit vind je ook steeds terug op de website. 

Wegens de huidige maatregelen kan de gewoonlijke infoavond in september niet 

doorgaan. Op vrijdag 4 september mogen jullie van de leerkracht van jullie kind 

een powerpoint verwachten met alle informatie over de klaswerking. 

 

We wensen jullie allen een fantastisch schooljaar toe! 

Alle leerkrachten 

Directieteam De Negensprong 
Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 

 



 

BIJLAGE MET RICHTPRIJZEN 

 

Maximum factuur 

De kost van een leeruitstap wordt per leeftijd bepaald met een maximum: 

Kleuter: € 45,00 
Leerling lagere school: € 90,00 

 

Meerdaagse uitstappen 
De kosten van meerdaagse uitstappen in het lager onderwijs worden verspreid 

over de volledige schoolloopbaan van de leerling, met een totaal van € 425,00 

 
Verplichte activiteiten per leeftijdsgroep 
Zwemlessen  

3de kleuter € 2,00  

1ste – 5de leerjaar  € 2,00 

6de leerjaar gratis 

Kleuterschool  

Schoolreis en uitstappen € 30,00 

Sport- en culturele evenementen € 10,00 

Lagere school 

Schoolreis en uitstappen € 60,00 

Sport- en culturele evenementen € 20,00 

Busvervoer bij uitstappen e.d. 

Korte afstanden met schoolbus € 1,00/kind 

Busvervoer met autocar Prijs volgens de offerte 

 Deze kosten zijn opgenomen in de maximumfactuur en worden niet 
afzonderlijk aangerekend. 

 

Meerdaagse uitstappen 

Tweedaagse avonturenklas 6de leerjaar 
 

€ 70,00 
Hiervan wordt € 35,00 betaald door de 
vriendenkring/ouderkring en wordt € 35,00 

aangerekend. 

Vervoer naar de avonturenklas € 10,00 

 

Niet verplicht aanbod 
Turnkledij  

T-shirt € 7,00 

Maaltijden en drank 

Soep kleuter € 0,55 

Soep lager € 1,05 

Warme maaltijd kleuter € 3,00 

Warme maaltijd lager € 3,65 

Middagtoezicht € 1,35 (met een max. van 2 betalende kinderen) 

Schoolbus 

Jaarabonnement heen en terug € 170,00 (tweede kind: € 160,00) 

Jaarabonnement enkel € 85,00 (tweede kind: € 80,00) 

Trimesterabonnement heen en terug € 80,00 

Trimesterabonnement enkel € 45,00 

Rittenkaart  € 6,00 voor 10 ritten 

Rittenkaart naar De Buidel € 6,00 voor 10 ritten 



 

Rittenkaart muziekschool € 3,00 voor 10 ritten 

Opvang 

Voor- en naschoolse opvang Bovekerke € 0,30 per 10 minuten 

Tijdschriften 

Kleuter  

Doremini (peuter – 1ste kleuter) € 36,00 

Doremix (2de kleuter) € 36,00 

Doremi (3de kleuter) € 36,00 

Leesbeestje + cd (1ste kleuter) € 24,00 

Leesknuffel (2de en 3de kleuter) € 39,00 

Bobo € 29,95 

1ste en 2de leerjaar  

Zonnekind € 39,00 

Boekenboot € 30,00 

3de en 4de leerjaar  

Zonnestraal  € 39,00 

Leeskriebel € 30,00 

5de en 6de leerjaar  

Zonneland € 39,00 

Vlaamse Filmpjes € 31,00 

National Geographic basis € 36,95 

National Geographic plus  € 46,95 

Varia 

Vakantieboek / kerstboek / paasboek € 7,00 

Nieuwjaarsbrief € 0,50 

 

 

 

 


