
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
INFOBRIEF START SCHOOLJAAR 2018 - 2019 

 
Beste ouders 
 
Vandaag hebben we samen onze school opnieuw feestelijk geopend! 
We danken jullie voor het vertrouwen in De Kleine Icarus (DKI) en gaan er alles aan 
doen om jullie kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden! 
 
Nemen jullie even de tijd om deze infobrief en bijlagen door te nemen? De 
documenten op gekleurd papier krijgen wij graag terug via de klasjuf/-meester en dit 
ten laatste woensdag 12 september 2018. 
 
Het DKI-team 
 
 
De wijzigingen ten op zichte van vorig schooljaar zijn in het grijs gemarkeerd.  
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Schoolkalender 
 
In bijlage vind je de jaarkalender van De Kleine Icarus. 
 
 
Welke leerkracht in welke klas?  
 

K0 : De Kevers Juf Els en juf Astrid en Karoline (kinderverzorgster) 

K1: De Vlinders Juf Mien 

K2: De Bijtjes Juf Hilde en juf Karolien (woensdag) 

K3: De Libellen Juf Sara en juf Els (vrijdag) 

L1: De Pinguïns Meester Lorenzo 

L2: De Zwaluwen Juf Dorien 

L3: De Paradijsvogels Juf Hélène en juf Marieke (woensdag) 

L4: De Flamingo’s Juf Eva en juf Laurence (woensdag) 

L5: De Kraanvogels Juf Sharon 

L6: De Torenvalken Juf Lisa en juf Marieke (maandag) 

Turnjuf Juf Laurence 

Levensbeschouwing Juf Hendrikje, juf Guinevere en meester Selman 

Zorgteam Juf Anja, juf Julie, juf Nele,  juf Astrid, juf Els en juf Karolien 

Opvang Christine, Katrien, Patrick en Jean-Luc 

Directie Filip Lietar en Julie Snauwaert (1/5) 

 
 
Schoolreglement 
 
De vernieuwde versie van het schoolreglement is na de info-avond te vinden op 
www.dekleineicarus.be . De aanpassingen zijn gemarkeerd in het groen.  
De papieren versie is te bekomen op het secretariaat. 
 
 
Engagementsverklaring 
 
In bijlage vinden jullie een brief met interne afspraken tussen de ouders en de school. 
Gelieve dit document ondertekend terug te bezorgen aan de klasjuf/-meester. 
 
 
Infobrochure 
 
Ook de infobrochure heeft hier en daar wijzigingen ondergaan en is op onze website te 
raadplegen. De wijzigingen worden overlopen op de infoavond van  
donderdag 6 september 2018. De papieren versie is te bekomen op het secretariaat. 
 
 
Communicatie 
 
Om papier te besparen en ouders sneller te bereiken, gebruiken we op DKI het 
elektronische systeem GIMME. Wij streven ernaar om van GIMME ons 
hoofdcommunicatiemiddel te maken. Jullie vinden er een activiteitenoverzicht per 
maand. Elke keer als wij een boodschap online zetten, zal u een link krijgen waarop u 

http://www.dekleineicarus.be/
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kan doorklikken naar het briefje. Ouders die dit echt willen, kunnen de info nog op 
papier krijgen. Zij melden dit aan de leerkracht van hun kind.  
Heeft u nog geen Gimme-account of is uw emailadres veranderd? Stuur een mailtje 
naar het secretariaat astrid.meskens@scholengroep.gent . In september organiseren 
we een info-moment rond GIMME na school. De datum volgt. 
 
 
Drankjes en eten 
 
Volgende afspraken omtrent preventie, gezondheid en afval gelden op onze school  
 DRANK 

- De school biedt in de voormiddag melk en sojamelk aan tegen betaling. De 
kinderen kunnen de hele dag door kraantjeswater drinken. Er zijn schoolbekers 
beschikbaar. 

- In de klas en voor de boterhameters is het handig dat je kind een hervulbare 
drinkbus met water meebrengt. Petflessen zijn niet toegelaten.  

- Tijdens het middageten krijgen alle kinderen (warm- en boterhameters) 
kraantjeswater aangeboden. 
 
ETEN 

- We eten elke ochtend fruit in de klas. Geef elke dag een stuk (voorgesneden) 
fruit mee in een genaamtekend doosje.  

- Je kind kan warm eten op school of eigen boterhammen meebrengen. Hij/zij 
kan ook soep verkrijgen tegen betaling. 

- Wie dit wenst, kan een extra stuk fruit, boterham, rijstwafel, noten, rozijnen, 
groenten, … meegeven voor in de naschoolse opvang.  

- De school biedt tegen betaling (€1/week) een boterham of een stuk fruit aan 
vanaf 16u15. Hierop kan je intekenen.  

- Kinderen die in de woensdagmiddagopvang blijven, brengen ook boterhammen 
en een stuk fruit mee. 

- Snoep is niet toegelaten op school. Bij verjaardagen kan je kind een taart, 
cake, fruit, … meebrengen. Geef liever geen individuele cadeautjes aan  de 
kinderen van de klas. 
 
 

Turnles/zwemmen 
- De kinderen van het lager turnen in sportkledij. Geef een turnzak mee met 

sportschoenen (witte zool), sportbroek, sokken en een donkere T-shirt met 
korte mouwen.  

- Jullie kunnen een turn-T-shirt met het logo van de school aankopen in het 
begin van het schooljaar op het secretariaat. De kostprijs is €8 en wordt 
verrekend via de  maandfactuur. Wij raden sterk aan deze T-shirt te kopen. 
Hij is van goede kwaliteit en het oogt mooi als we samen op stap zijn. 

- De zwemkalender vinden jullie in bijlage. 
 
 
Medicatie 
De laatste jaren wordt in toenemende mate aan het schoolpersoneel gevraagd om 
medicatie toe te dienen op school. Wij willen hieromtrent de volgende afspraken 
maken:  
 
• Probeer medicatie op school te vermijden. 

mailto:astrid.meskens@scholengroep.gent
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• Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, moet  de  
 behandelende arts hiervoor een attest invullen. Dit attest kan je bekomen op het 

secretariaat. 
• Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden 

voor bijwerkingen die bij de leerling optreden naar aanleiding van het correct 
toedienen van deze medicatie. 

 We vragen besmettelijke ziekten zo vlug mogelijk te melden aan de zorgcoördinator 
Anja. 

 
 
Opvang 
 
Er is alle dagen opvang op school van 7u15 tot stipt 18u. 
Wanneer je je kind komt ophalen na 16u, meld je dan STEEDS aan bij de toezichter. 
Deze zal jou  duidelijk de naam en de klas van je kind vragen zodat zij/hij het juiste 
uur van vertrek registreert aan de hand van een scanner. 

 Indien je het vertrekuur niet laat registreren, wordt de opvang aangerekend tot 18u.  

 
 
Extra werktijd (EWT) 
 
Op dinsdag- en donderdagavond is er extra werktijd. Wat houdt dat in? Onder leiding 
van een juf/meester kan je extra uitleg vragen, onafgewerkte taken voltooien, lessen 
instuderen, het lezen extra inoefenen (eerste graad), ... Alle kinderen van de lagere 
school kunnen zich hiervoor inschrijven. Bij elk oudercontact wordt de noodzaak van 
deze EWT geëvalueerd. 
 
De ingeschreven leerlingen van het 1e en 2de leerjaar gaan met meester Lorenzo en 
juf Dorien naar de klas van 15u30 tot 16u. Leerlingen die mee gaan, kunnen vanaf 
16u op de speelplaats opgehaald worden. 
 
Alle ingeschreven leerlingen van het 3e tot en met het 6e leerjaar, gaan met juf Eva 
of juf Sharon naar de klas. Leerlingen die mee gaan, kunnen vanaf 16u15 op de 
speelplaats opgehaald worden. 

Deze begeleiding start op dinsdag 11 september 2018. 

 

Naschoolse activiteiten 
 
Onze school organiseert allerlei naschoolse activiteiten: 

- Franse les (dinsdag, L3 en L4) 

- Engelse les (dinsdag, L5 en L6) 

- zwemles (dinsdag en donderdag, vanaf L1) 

- circusles (woensdag, K3-L6) 

- bewegingsles (vrijdag, L3-L6) 

In de winter worden er nog andere naschoolse activiteiten opgestart. 

Op Gimme vinden jullie meer info en eveneens de inschrijvingslink.  
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Betalingen verlopen rechtstreeks via de lesgever. 

 
- muziekles (donderdag, vanaf L3)  

 
Meer info krijgen jullie op Gimme en via jens.de.bruyne@telenet.be of 0497/45.88.70. 
Betalingen verlopen via de academie voor muziek, woord en dans, Poel 17, Gent. 
 
 
Geldverrichtingen via domiciliëring 
 
De betalingen voor warme maaltijden, soep, melk, sojamelk, boterham naschoolse 
opvang, remgeld en zwemmen gebeuren maandelijks – bij voorkeur – via domiciliëring.  
Wensen jullie over te gaan op domiciliëring te werken, stuur dan een mail naar 
els.smet@scholengroep.gent . 
 
Bij late betaling spreken wij jullie hierover aan en nemen indien nodig 
maatregelen. Bij wanbetaling worden de maaltijden opgeschort en brengen wij  de 
scholengroep op de hoogte. We kunnen dan geen attesten (voor- en naschoolse 
opvang) voor de belastingen bezorgen. 
 
 
Prijzen 
 

Remgeld middagopvang € 0,60 per beurt 

Warme maaltijd kleuter € 3,50 

Warme maaltijd L1, L2, L3, L4, L5, L6 € 4,00 

Soep € 0,60 

Melk (2cl) € 0,40 

Sojamelk (2,5 cl) € 0,70 

Voor- en naschoolse opvang 7u15 – 8u05         € 1,20 
7u30 – 8u05         € 0,60     
16u00 – 16u30      € 0,60 
16u00 – 17u30      € 1,80 
16u00 – 18u00      € 3,00 

Toezicht woensdag 13u00 – 14u00         € 1,20 
13u00 – 16u00         € 3,60 
13u00 – 18u00         € 6,00 

Zwemmen € 1 per beurt 

 
Opgepast!  

- Blijft je kind op woensdagnamiddag na 16u, dan wordt het bedrag tot 18 

aangerekend. 

- Wanneer je kind na 18u afgehaald wordt, rekenen wij €3 extra.   

 
 

mailto:jens.de.bruyne@telenet.be
mailto:els.smet@scholengroep.gent
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Oudercomité  
 
Onze school bruist van projecten en ‘nevenactiviteiten’ tijdens en na de schooluren. 
De opbrengst van deze activiteiten wordt integraal geïnvesteerd in de school. Om deze 
projecten in goede banen te leiden, is een oudercomité onmisbaar. Alle ouders zijn 
welkom in het oudercomité ! Lees zeker eens de bijlage hierover! 
 
 
Privacy 
 
Gelieve de brief in verband met de nieuwe privacywetgeving en het gebruik van 
beeldmateriaal nauwkeurig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. Alle info 
daarover vinden jullie ook terug op onze website. 
 
 
Afspraken tussen ouders en school 
 
Als ouders hebben jullie heel wat verwachtingen in verband met het onderwijs aan 
jullie kind(eren). Wij willen deze graag waarmaken met jullie medewerking. Door de 
engagementsverklaring in bijlage te ondertekenen engageren school en ouders zich 
om de hierin opgenomen punten in het bijzonder na te leven. 
 
1. Je kind(eren) op een daltonschool 
 
Onze school baseert zich op vijf daltonpijlers: samenwerking, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Wij vragen dat jullie deze pijlers 
mee uitdragen en dat jullie je zoon/dochter helpen in dit leerproces.  
 
We spreken jullie verantwoordelijkheid aan om samen mee school te maken. Dat kan 
op velerlei manieren: gebak leveren voor het koffie-moment (WW-show), meegaan op 
uitstap, komen klussen, een activiteit (be)geleiden in de klas of op school, optreden 
als klasse-ouder, zetelen in het oudercomité, de vriendenkring of de schoolraad, ... 
Binnenkort vinden julie een oproep ‘Helpende handen’ op Gimme. Gelieve dit 
document in te vullen.  
 
 
2. Tijdig aanwezig op school 
 
De kinderen kunnen vanaf 7u15 terecht op school. De bel gaat om 8u35. Zorg ervoor 
dat je kind aanwezig is voor de bel gaat. Het onthaal in de klas is een belangrijk 
moment van de dag zowel voor de kleuters als voor het lager. 
 
Kan een leerling (wegens ziekte of een andere reden) niet aanwezig zijn, dan vragen 
wij de school zo spoedig mogelijk telefonisch te verwittigen (09/243.30.99). 
Vanaf 5 halve ongewettigde schooldagen is de school genoodzaakt het departement 
onderwijs en het CLB in te lichten. Dit kan gevolgen hebben voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage.  
Kleuters van de derde kleuterklas moeten 250 halve schooldagen aanwezig zijn om 
toegelaten te worden in het eerste leerjaar. 
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3. Het oudercontact 
 
Meerdere keren per jaar organiseert de school een individueel oudercontact. Dit is dé 
gelegenheid om met de klasleerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen 
van jullie kind en belangrijke informatie aan elkaar door te geven. Wij vragen jullie 
dan ook hierop aanwezig te zijn. Indien de voorgestelde data (zie schoolkalender) niet 
passen zoeken we graag samen naar een andere oplossing. 
Mochten er buiten deze geplande overlegmomenten vragen of zorgen opduiken, dan 
kunnen zowel ouders als de school het initiatief nemen tot een gesprek. 
 
 
4. Individuele begeleiding van de leerlingen 
 
Sommige leerlingen hebben op bepaalde vlakken extra zorg nodig. De school engageert 
zich om jullie als ouders tijdig en herhaaldelijk aan te spreken zodat jullie betrokken 
zijn en blijven bij de begeleiding van je kind. 
Wij verwachten dat jullie de school inlichten bij problemen die specifieke zorg 
vereisen. De school zal steeds in overleg zoeken naar de meest aangewezen vorm van 
begeleiding. Samen zullen wij bekijken hoe jullie deze begeleiding kunnen 
ondersteunen en opvolgen. 
 
 
 
 


