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Beste lezer, 

Dit is een boekje van Berkenboom - Ervaringsgerichte Basisschool 

De Fontein. 

Waar mensen samen leren, werken, spelen en leven zijn een aantal 

afspraken nodig om alles vlot te laten verlopen. 

Wij probeerden deze zaken voor je op een rijtje te zetten. 

De behandelde onderwerpen staan alfabetisch gerangschikt. Op die 

manier vind je snel terug wat je zoekt. 

Wens je nog meer inlichtingen, dan kun je altijd contact opnemen 

met ons. 

Wij geven je graag alle informatie die je wenst. 

 Schoolteam “De Fontein” 
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Adres 

 
Ervaringsgerichte Basisschool Berkenboom De Fontein 

Ervaringsgericht onderwijs 

Nijverheidsstraat 35 

9100 Sint-Niklaas 

Tel. : 03/777.05.35 
e-mail : terry.vansan@defontein.be / secretariaat.ilse@defontein.be 
Web: www.defontein.be 

 
 

Blijven eten op school (middagpauze) 

 

boterhammetjes (optioneel met soep, witte melk, bruisend water)  

Dit kost € 2.20 per dag (drank € 0,70 + middagtoezicht  € 1,5 = 
verplichte gelijkstelling met scholengemeenschap). 
Vanaf het derde kind is het drankje gratis.                                              
Wie een kansenpas heeft betaalt geen middagtoezicht, wel het drankje 
indien men daarvoor kiest.                                                       
Kraantjeswater wordt gratis aangeboden. 
 

warme middagmalen eten. 
De maaltijden worden ‘s maandags vóór 9 uur besteld. Ook wie niet 
elke dag een warme maaltijd neemt, bestelt op maandag.              
Nabestellen kan niet. 
Normaal tarief : € 6,50                                                                      
Tarief derde kind : € 5,50                                                                         
Tarief kansenpas : € 5,00 

 
Wie niet blijft ineten, komt pas vanaf 13.15 uur terug naar school. 

  

mailto:terry.vansan@defontein.be
http://www.defontein.be/
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Buitenschoolse opvang “De Sprinkhaan” 

 

Door het stadsbestuur wordt er, tegen betaling, voorschoolse opvang 
voorzien vanaf 7.00 uur tot 8.15 uur en naschoolse opvang van 
16.00 uur tot 18.00 uur.  
Kinderen vanaf groep 2 (en vanaf januari ook van groep 1) worden tussen 
15.45 uur en 16.45 uur opgevangen in de studiegroep op maandag, 
dinsdag en donderdag. (zie rubriek “Studie”)  

De voor- en naschoolse opvang gebeurt op school (uitgezonderd 
woensdag) . Je kan deze rechtstreeks bereiken op het nummer: 0468 14 
77 70 

 
Op woensdagnamiddag gaat de opvang door op een nieuwe centrale 
locatie : Poppelbos (cité Populierenhof), Turkije 2A, 9100 Nieuwkerken  
De kinderen worden met de bus onder begeleiding opgehaald en naar de 
centrale opvang gebracht.   Hun boterhammetjes met  een eigen drankje 
verorberen ze in de opvang.  Deze opvanglocatie is open tot 18.30 uur en 
is te bereiken op 0498 58 09 16 

De verantwoordelijke van deze nieuwsite is Gaia Opdecam, 
gaia.opdecam@sint-niklaas.be 

Voor vakantieopvang schrijf je best tijdig in via de website van de stad 
www.sint-niklaas.be of via de mensen van de opvang zelf.                    
(Tel.: 03 778 36 30) 

Tarieven: 

Er wordt gewerkt met driemaandelijkse facturen en er is sociaal tarief 
mogelijk. De tarieven d.d. 01 januari 2014 zijn: 

Voor- en naschoolse opvang: 
     - per begonnen half uur 1,00 EUR 

Woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen: 
     - verblijf minder dan 3 uur: 3,50 EUR 
     - verblijf tussen 3 en 6 uur: 5,50 EUR 
     - verblijf langer dan 6 uur: 10,50 EUR 

Wie tussen 7u45 en 8u14 op school komt, betaalt eveneens € 1,00 voor 
de voorbewaking. 

 

http://www.sint-niklaas.be/
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Contact met de school 

- De directie Terry Van San is te bereiken tijdens de schooluren op 
tel. 03/777.05.35   

Ook via GSM kan je met haar contact opnemen: 0473/25.03.10. 

- Heb je vragen over de schoolrekening of wil je het secretariaat  
bereiken? Dit kan telefonisch op 03/777.05.35 bij Ilse en bij Erika of 
via mail: secretariaat.ilse@defontein.be / 
secretariaat.erika@defontein.be  

- De meeste brieven en mededelingen van de school zal je 
voornamelijk ontvangen via mail (www.gimme.eu) 

Meer info lees je verder in het hoofdstukje Gimme-communicatie. 

- Vóór of na de klasuren kun je steeds een babbeltje maken met de 
leerkrachten. Ouders zijn op onze school immers welkom. Spreek de 
leerkrachten gerust aan. Tijdens de lesuren zelf storen we zo weinig 
mogelijk de klas. 

- Zolang je elke ochtend of avond als ouder op school bent, blijf je 
verantwoordelijk voor je kind. De verantwoordelijkheden voor de 
school starten maar nadat je als ouder vertrokken bent. 

- Elke maand ontvang je een maandbericht met nieuwtjes uit de 
school.  

- Via Gimme krijg je info in je mailbox over kalenderactiviteiten die 
gelden voor de klassen van je kinderen. Meer info vind je in dit 
boekje bij de rubriek “Gimme-communicatie”. 

- Enkele keren per jaar is er oudercontact voor alle ouders. Indien 
nodig worden ook bijkomende individuele contacten georganiseerd. 

- Dringende persoonlijke berichten noteert de kleuterleidster op een 
briefje dat in de boekentas van je kind wordt gestopt. Je kunt ook 
zelf altijd een bericht op een briefje in de boekentas meegeven. Het 
breng- of afhaalmoment biedt eveneens heel wat kansen tot 
contact. 

- Vanaf groep 1 vullen de kinderen dagelijks hun schoolagenda in. 
Lees, controleer en onderteken de agenda elke dag. De agenda is 
een hulp voor jou en je kind om de lessen en de werken te plannen 
en correct uit te voeren. Via het huiswerk en de lessen kun je ook 
goed volgen wat er op school gebeurt. Heel wat berichten worden in 
de schoolagenda genoteerd. Lees ze goed! 
Gebruik zelf ook de agenda om mededelingen te doen aan de 
leerkracht. 

mailto:secretariaat.ilse@defontein.be
mailto:secretariaat.erika@defontein.be
http://www.gimme.eu/
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- In de lagere school krijgt je kind geregeld een rapport mee naar 
huis, zodat u een beeld krijgt van hoe uw kind op school 
functioneert. 

 

Dubbele info 

 
Vaak vragen ouders, omwille van bv. scheiding, alle informatie en 
rapporten in duplicaat. Wanneer dit gemeld wordt, bezorgen we alle info 
in tweevoud aan uw kind. 

Via mail kunnen we echter gratis en vaak sneller de gewenste info 
doorgeven. Teken om op de hoogte te blijven in op www.gimme.eu 

 

Educatieve tijdschriften 

 
Met de tijdschriften van Averbode (Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland) 
wordt vanaf groep 1 tot groep 6 in de klas gewerkt. Daarom worden ze 
door de school gratis aangeboden. De aankoop van andere tijdschriften  
is vrijblijvend. Prijzen en informatie hierover krijgt uw kind op een los 
schrijven vanuit de uitgevers via de school.  

 

Gezondheidsbeleid 

 
Bewegen en gezonde voeding…iedereen weet dat dit belangrijk is. We 
willen er op school ook actief werk van maken. 

Elke dinsdag is fruitdag. Voor 1,5 euro per maand krijgt je kind elke week 
een stuk vers fruit. Dit bedrag staat maandelijks op de schoolrekening.  
Het abonnement is niet verplicht. Wens je dit niet voor je kind, laat het 
dan weten. Je kan dan zelf fruit of groenten meebrengen. 

Gezonde voeding promoten we niet alleen met het fruit. Frisdrank en 
snoepgebruik bannen we uit de school. (zie ook “Verjaardagen”) 

We werken ook aan een drank- en plasbeleid.  
Voldoende drinken is belangrijk. De kinderen hebben in de klas een 
drinkbeker of goed sluitende drinkbus die gevuld is met water. Zo’n 
drinkbus kan ook aangekocht worden op school voor € 2,20.  

http://www.gimme.eu/
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Andere drankjes, flessen, blikjes en brikjes zijn verboden. 
Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen water drinken aan het 
drinkfonteintje op de speelplaats. 

Rond plassen worden er in elke groep afspraken gemaakt. Hierover hoor 
je meer bij de leerkracht zelf tijdens de infomomenten. 

Ook sport en spel is belangrijk. Naast de lessen beweging worden er 
vaak ateliers aangeboden met sport- en spelactiviteiten. Ook onze 
groene, avontuurlijke speelplaatsen bieden heel wat 
bewegingsmogelijkheden! 

 

Gimme-communicatie 

Via dit online platform kunnen ouders en grootouders het schoolleven van 
hun (klein)kinderen volgen. Ook de briefwisseling tussen school en thuis 
verloopt via dit kanaal.  

➔ Voor wie nieuw is: 

Surf naar: www.gimme.eu 

Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je Gimme-
prikbord. Omdat je nieuw bent, zal je prikbord leeg zijn.  

Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het 
hier zo leeg." Klik op de knop "Kaart openen". 

 

Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld, zal 
de kaart automatisch inzoomen naar de plek waar je je op dat moment 
bevindt (voorwaarde is wel dat je geolocatie openstaat).  

http://www.gimme.eu/
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Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen. In dit geval dus 
het boekentasje van Ervaringsgerichte Basisschool Berkenboom De 
Fontein. 

 

Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over De Fontein. 
Klik dan op "volg deze organisatie". 

 

Je ziet nu de kanalen van de organisatie verschijnen. Vink de kanalen 
aan die je wil volgen. 

Telkens je een kanaal aanvinkt, zal je het kanaal zien verschijnen in het 
linker zijpaneel. 

Proficiat! Je hebt je eerste organisatie toegevoegd aan je prikbord.  

Lukt het toch niet, dan kan je hulp vragen aan het secretariaat. 
 

➔ Voor wie Gimme reeds gebruikt: 

Aan de linkerkant van je scherm zie je een lijst van de organisaties die je 
volgt. Onder elke organisatie zie je ook de kanalen staan. Ze springen 
een beetje in. 

Achter elk kanaal en organisatie zie je 3 verticale puntjes staan. 

Wanneer je daar op klikt, krijg je een klein dropdown-menuutje met de 
optie om de organisatie of het kanaal te ontvolgen. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

- Menuutje om volledige organisatie te ontvolgen. 

 

 

- Menuutje om 1 enkel kanaal te ontvolgen. 

 

 

Wil je een nieuw kanaal volgen dan klik je op: 

+ Extra kanaal volgen  
en vink je de kanalen van je keuze aan. 
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Meer info over het gebruik van Gimme vind je op 
http://help.gimme.eu/hc/nl 

Eens je bent aangemeld, kan je ook in de app-store de Gimme app 
installeren, zo blijf je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes en 
activiteiten van de klas van je kind. 
Naast het kanaal van de klassen waar je kinderen zitten, raden we aan 
om ook het kanaal: Fonteinnieuws te volgen (bevat info bedoeld voor 
iedereen), alsook dat van de ouderraad (als je voor hun werking interesse 
hebt…). 
 
 

Inschrijvingen 

➔ Schooljaar 2022-2023 

Voor inschrijvingen tijdens het schooljaar maakt u best een 
afspraak. 
 

➔ Schooljaar 2023-2024 

- Wie al een broertje of zusje op school heeft en 
geboren is in 2021, kan ingeschreven worden tijdens het schooljaar 
2023 
De datum van deze inschrijvingsperiode wordt later nog bekend 
gemaakt. 

Het tijdspad en werkwijze van ischrijven vind je terug op 
https://sint-niklaas.aanmelden.in/ 

 

- Ingeschreven kleuters die 2 jaar en 6 maand zijn, mogen pas in de 
school aanwezig zijn vanaf de vastgelegde instapdata (de eerste 
schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en 
de eerste schooldag na 1 februari en na Hemelvaartdag.).  

 

 

 

 

 
 

 

http://help.gimme.eu/hc/nl
https://sint-niklaas.aanmelden.in/
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Inspraak : ouderraad – schoolraad – leerlingenraad  

 
Inspraak is een belangrijk onderdeel van onze werking. 

- Je kan als ouder meedenken over en meewerken aan de uitbouw 
van onze school. 
Dit kan o.a. door naar de bijeenkomsten van onze ouderraad te 
komen. Naast het meehelpen aan de sfeer en praktische hulp bij 
allerlei activiteiten denken en praten we over de school en de 
werking. 
Binnen de ouderraad groeien er elk jaar verschillende werkgroepjes 
die samen met leerkrachten en externen allerlei leuke en zinvolle 
initiatieven op touw zetten. 
 

- Het bestuur van de ouderraad: 

• Voorzitter: Tessa Waterschoot 
• Ondervoorzitter: Lene Van der Veken 
• Secretaris: Griet Garrevoet 
• PR en communicatie: Marte Vandevyvere 
• Zeer waardevolle leden: Jana Verbraeken en Anita Snieg 

  
ouderraad@defontein.be 

 

Ouderraden 2022 2023 : 

1. Maandag 26 september  
2. Donderdag 27 oktober  
3. Donderdag 1 december  
4. Woensdag 8 februari  
5. Dinsdag 18 april 
6. Maandag 5 juni 

 

- Als leerling van de lagere school ben je natuurlijk nog meer 
betrokken bij het schoolgebeuren. Niet enkel de volwassen mensen 
bepalen hoe het erop school aan toegaat. Via onze leerlingenraad 
kunnen jullie zelf meedenken. Soms krijg je te horen dat je idee niet 
uitvoerbaar is, met de nodige uitleg waarom. Zo is het fijn om samen 
school te maken 

mailto:ouderraad@defontein.be
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Kalender: belangrijke data 
 

Hier vind je al enkele belangrijke data voor dit schooljaar.  Via de 
maandberichten krijg je telkens een actuele versie. 
 

Vakantiedagen 2022-2023 

Eerste facultatieve verlofdag :  vrijdag,30 september 2022 

Eerste pedagogische studiedag : woensdag 14 september 2022 

Herfstvakantie : van maandag 31 oktober 2022 tem zondag 6 november 2022 

Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie : van maandag 26 december 2022 tem zondag 8 januari 2023 

Tweede pedagogische studiedag : maandag 30 januari 2023  

Krokusvakantie : van maandag 20 februari  2023  tem zondag 26 februari 2023 

Tweede facultatieve verlofdag : maandag, 13 maart 2023                                         

Paasvakantie : van maandag 3 april  2023 tem maandag 16 april 2023 

1 mei : maandag 1 mei 2023 

Hemelvaart : donderdag 18  mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag : maandag 29 mei 2023 

Derde pedagogische studiedag : woensdag 14 juni 2023 

Laatste schooldag schooljaar 2022-2023 : vrijdag, 30 juni 2023 (tot 12 uur) 

 

Algemene info-avond 

Donderdag  8  september 2022 

Info-avond ervaring gericht onderwijs 

Maandag, 17 oktober 2022 

Kennismakingsmoment voor alle kinderen op onze school 

Dinsdag, 30 augustus 2022  (tussen 10 en 12 uur)  

Eerste communie : 

Zaterdag, 6 mei 2023 

Vormsel : 

Weekend 22-23 april 2023 
 

De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 
augustus 2023 
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Kansenpas 

 

Komt je kind in aanmerking voor een kansenpas van de Stad Sint-
Niklaas? 

 

Bezorg ons een kopie. De school krijgt dan voor uw kinderen korting op 
sommige initiatieven die de stad ondersteunt. De kansenpassen lopen 
steeds per burgerlijk jaar. Daarom bezorgt u ons in september, maar ook 
begin januari, een kopie van deze pas. 

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, 
heeft ook recht op een kansenpas. 

 

Kosteloos onderwijs 
 

De school voorziet in een aantal materialen (pen, potloden, lat, passer, 
rekenmachine…) die ter beschikking zijn van uw kind. Dit betekent niet 
dat uw kind niet meer met z’n eigen materiaal in de klas mag werken. Wel 
dat het schoolmateriaal op school ter beschikking is. 

Wanneer schoolmateriaal stuk of verloren raakt, vragen we aan de 
ouders om dit te vergoeden. 

Als schrijfmateriaal leeg of op is, kan nieuw verkregen worden, na 
inlevering van het oude bij de juf of meester. 

 

 

Leerplicht en aanwezigheid 

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 
naar 5 jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 
13 jaar. Voor deze nieuwe leerplichtigen (de 5-jarigen in het 
kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen. 
Het kind is dan wettelijk verplicht de lessen te volgen. 
De leerling kan in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande 
schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig was in het 
Nederlandstalig kleuteronderwijs. 
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Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school waar 
je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten, dan wel of het nog 
een jaar naar de kleuterschool moet. 

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is 
leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve in geval van 
gewettigde afwezigheid). 

Meer informatie vind je hierover in het schoolreglement. 

 

Maximumfactuur 
 

Maandelijks ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. 

Kosten gerelateerd aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen (toneel, 
uitstap,…) mogen slechts beperkt tot een maximumbedrag aangerekend 
worden. Zo betaalt u maximum € 50 per kleuter en € 95 per lagere 
schoolkind per jaar. Deze kosten worden op de factuur vermeld en 
onmiddellijk tegengeboekt indien het maximumbedrag wordt 
overschreden. De meerkost wordt door de school gedragen. 

Andere onkosten die u vrijblijvend maakt (educatieve tijdschriften, 
middageten, drank, schoolfotograaf,…) worden niet meegeteld in de 
berekening van het maximumbedrag. 

Facturen worden per mail verstuurd. 

 

 

 

 

Menggroepen jongste kleuters 

We willen onze peuters en eerste kleuterklassers mengen in twee 
groepen. Dit wil zeggen dat in beide klassen zowel peuters als eerste 
kleuterklassers samen zullen zitten. 

Door kinderen van een verschillende leeftijd bij elkaar te zetten, krijgen ze 
de kans om meer aan te sluiten bij hun eigen ontwikkelingsniveau. Wie 
wat trager is, volgt zijn eigen tempo door aan te sluiten bij de jongere. 
Wie sneller ontwikkelt, kan aansluiten bij oudere kleuters. Kinderen zijn 
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rolmodellen voor elkaar. Ze leren van elkaar hoe je kan spelen, hoe je 
iets aanpakt, hoe je iets vraagt, wat kan en wat niet,… 

Op deze manier willen we het welbevinden en de betrokkenheid van onze 
kinderen nog verhogen. 

 

Openingsuren 

 

 MA DI WOE DO VR 

Schoolpoort open 
(voorschoolse 
opvang tot 8.15u) 
*vanaf 8.15u gratis 
toezicht door school. 

7.00 uur 7.00 uur 7.00 uur 7.00 uur 7.00 uur 

Keuze: in de klas zijn 
of buiten spelen 

8.15 uur 8.15 uur 8.15 uur 8.15 uur 8.15 uur 

Aanvang van de 
klasactiviteiten 

8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 

Einde van de 
klasactiviteiten 

12:15 uur 12:15 uur 12:15 uur 12:15 uur 12:15 uur 

De kinderen gaan 
naar huis of naar de 
eetzaal 

     

      

Schoolpoort open 13.15 uur 13.15 uur    

Aanvang van de 
klasactiviteiten 

13.30 uur 13.30 uur  13.30 uur 13.30 uur 

Einde van de 
klasactiviteiten 

15.35 uur 15.35 uur  15.35 uur 15.35 uur 

De kinderen die nog 
niet opgehaald zijn, 
gaan naar huis of 
blijven in de 
naschoolse opvang 
of de studie. 

15:45 uur 15:45 uur  15:45 uur 15:45 uur 

 
 

Kinderen die vóór 8.15 uur op school zijn, gaan naar de opvang. Vanaf 
08.15 uur voorzien de leerkrachten opvang op school (in de klas of op de 
speelplaats).. 
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Wees tijdig op school. De schoolpoort sluit na het belsignaal. 
 

Om 15.45 uur gaan de kinderen die niet opgehaald werden naar de 
studie (tot 16.45 uur) of de opvang (tot 18 uur). 

Let op  !!!  Wie op woensdagnamiddag in de opvang blijft ➔ ophalen op 
een  nieuwe centrale locatie !!! 
 
 
Voor de lagere school: 
 
- de studie in 3 graadsgroepen gaat door van 15.45 uur tot 16.45 uur. 
- alle kinderen van de lagere school die op vrijdag zwemmen, moeten 
op school blijven eten, want wij vertrekken om 13 uur met de bus naar 
het zwembad! 
 

Openluchtklassen 

 
De kostprijs van deze activiteiten mag over de hele lagere 
schoolloopbaan van je kind niet hoger zijn dan € 480. Daarom worden de 
openluchtklassen op 2-jaarlijkse basis georganiseerd. 

Voor het schooljaar 2022-2023 staan volgende meerdaagse uitstappen 
op het programma: 

Kasteeldagen K3  → 2 februari 2023 – 3 februari 2023 

Boerderijklassen G1 + G2 → 6 februari 2023- 8 februari 2023  

Zeeklassen G3 + G4 → 27 maart 2023-31 maart 2023 

Sport-bosklassen G5 + G6 → 19 juni 2023-23 juni 2023 

 

De derde kleutergroep en het eerste leerjaar gaan op 2 en 3  februari op 
kasteeldagen in het Verloren Bos te Lokeren. Deze uitstap met één 
overnachting valt niet onder de maximumfactuur en is vrijblijvend. 
Kinderen die niet mee mogen, doen die dagen mee met de activiteiten in 
een andere groep op school. 
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Personeel 

 

Dikkie Dik klas 

Jongste kleuters 

Christel Vandermeulen juf.christel@defontein.be 

Ann Peeters juf.ann@defontein.be 

Kamiel klas 

Jongste kleuters 

Erica Nauts juf.erica@defontein.be 

Ann Peeters juf.ann@defontein.be 

Roodkapjes 

2e kleutergroep 

Katrien Schippers juf.katrien@defontein.be 

Ann Peeters juf.ann@defontein.be 

Teigetjes 

3e kleutergroep 

Laury Rogiers juf.laury@defontein.be 

Isabelle Malfait (vervangjuf) juf.isabelle@defontein.be 

Ann Peeters juf.ann@defontein.be 

Turnleerkracht kleuters Ben Van Den Brandt meester.ben@defontein.be 

Kinderverzorgster Katrien Smits juf.katriens@defontein.be 

zorg Anne Van Landeghem zorg@defontein.be 

Kelly De Smet juf.kelly@defontein.be 

Ann Peeters juf.ann@defontein.be 

Mieke Fockedey juf.mieke@defontein.be 

Isabelle Malfait  juf.isabelle@defontein.be 

Groep 1 Lien Audenaert juf.liena@defontein.be 

Mieke Fockedey (vervangjuf vanaf krokusvakantie) 

juf.mieke@defontein.be 

Groep 2 Els Waterschoot juf.els@defontein.be 

Groep 3 Jolien De Jonghe juf.jolien@defontein.be 

Leen Van den Heyden (vervangjuf vanaf 
herfstvakantie) juf.leen@defontein.be 

Groep 4  Joëlle de Kroes juf.joelle@defontein.be 

Groep 5 Karolien Van Vaerenbergh juf.karolien@defontein.be 

Groep 6  Stefanie Van Laere juf.stefanie@defontein.be 

Relaxologie Kelly De Smet juf.kelly@defontein.be 

Zorgcoördinator Anne Van Landeghem zorg@defontein.be 

Turnmeester Ben Van Den Brandt meester.ben@defontein.be 

ICT-coördinator Lien Audenaert juf.liena@defontein.be 

Secretariaat Ilse Rooms secretariaat.ilse@defontein.be 

Erika  Bauwens secretariaat.erika@defontein.be 

Onderhouds-personeel CBC (poetsfirma) 

Refterdienst en 
Middagtoezicht 

Juf Sabine De Geest  
juf Rita R 

Juf Rita 
juf Cindy  
juf Greta  
juf Wendy  

Juf Annemie 

Directie Terry Van San terry.vansan@defontein.be 

mailto:juf.christel@defontein.be
mailto:juf.ann@defontein.be
mailto:juf.erica@defontein.be
mailto:juf.ann@defontein.be
mailto:juf.katrien@defontein.be
mailto:juf.ann@defontein.be
mailto:juf.laury@defontein.be
mailto:juf.ann@defontein.be
mailto:meester.ben@defontein.be
mailto:zorg@defontein.be
mailto:juf.kelly@defontein.be
mailto:juf.ann@defontein.be
mailto:juf.mieke@defontein.be
mailto:juf.liena@defontein.be
mailto:juf.mieke@defontein.be
mailto:juf.els@defontein.be
mailto:juf.jolien@defontein.be
mailto:juf.leen@defontein.be
mailto:juf.joelle@defontein.be
mailto:juf.karolien@defontein.be
mailto:juf.stefanie@defontein.be
mailto:juf.kelly@defontein.be
mailto:zorg@defontein.be
mailto:meester.ben@defontein.be
mailto:juf.liena@defontein.be
mailto:secretariaat.ilse@defontein.be
mailto:secretariaat.erika@defontein.be
mailto:terry.vansan@defontein.be
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Rekeningen 

 

Maandelijks ontvangt u via mail (op vraag ook op papier) een 
gepersonaliseerde en gedetailleerde rekening van wat die maand 
verbruikt werd.  

Er zijn twee mogelijkheden tot betaling:  

▪ Overschrijving 

▪ Sepa Domiciliëring: neem contact op met Erika via 
secretariaat.erika@defontein.be voor het opmaken van een 
mandaat.   

De schoolrekening zal automatisch ter betaling aangeboden worden 
aan de bank.  

 

Wens je te veranderen van systeem, neem dan contact op met Erika, 
onze administratieve medewerkster. Zij is iedere vrijdag op school 
aanwezig. 

Controleer steeds de rekening. Is er iets niet juist, meld dit dan aan Erika 
(03/777.05.35) of via mail (secretariaat.erika@defontein.be) of aan de 
klastitularis.  

Sommige ziekenfondsen geven recht op een tegemoetkoming voor 
bepaalde kosten. Bezorg via mail of via de leerkracht een 
aanvraagformulier (te verkrijgen bij je mutualiteit) aan het secretariaat. U 
ontvangt na betaling van de rekening het ingevulde formulier terug. 

U heeft steeds 30 dagen de tijd om de rekening te vereffenen. Wanneer u 
betalingsproblemen heeft, kunt u met de directie hierover spreken om een 
afbetalingsplan op te stellen. 

Na 60 dagen van niet-betaling volgt een aanmaning.  We zijn 
genoodzaakt hiervoor € 3,00 administratiekosten per keer aan te 
rekenen. 

Bij niet-betaling van de rekeningen zal via een advocaat een 
gerechtsdeurwaarder worden aangeschreven om tot invordering over te 
gaan. Alle kosten die dit met zich meebrengt, zullen worden verhaald op 
de wanbetaler. 
 
 

mailto:secretariaat.erika@defontein.be
mailto:(secretariaat.erika@defontein.be
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Scholengemeenschap Sint-Nicolaas 

Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen twee 
scholengemeenschappen bestaande uit basisscholen uit Sint-Niklaas en 
omgeving. 

 

Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs Zuid 
Collegestraat 31 
9100 Sint-Niklaas 
03 780 71 95 

 
Directie: Marijke Janssens 
info@sint-nicolaas-sgbao.be 

 
 
 
 

Schoolbestuur 

 
 

 

VZW BERKENBOOMSCHOLEN 
Kalkstraat 28 
9100     Sint-Niklaas 
 
postadres : 

Voorzitter VZW Berkenboomscholen 
Kalkstraat 40 bus 2 
9100   Sint-Niklaas 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sint-nicolaas-sgbao.be
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Schoollied 

(zo kan u ook meezingen tijdens de weekopening) 

 

Vorige schoollied ! 

 

Links – rechts, één – twee, 
netjes in de maat. 
Zwijgen, luist’ren, 
Je weet wel hoe dat gaat. 
Iedereen dezelfde oefening, 
nooit eens praten in de kring. 

Niets voor mij ! 
‘k Ben zo blij, 
want ik zit in De Fontein ! 

 

Refrein : Ja, De Fontein is onze school, 
daar kan je leren. 
En je mag er zelf ook heel wat uitproberen : 
zelf opzoeken in de boeken, 
werken in de keuzehoeken, 
zo is De Fontein, 
‘k wil nergens anders zijn ! 

Ja, De Fontein is onze school, 
dat mag je weten, 
en al word ik honderd, ik zal nooit vergeten : 
groot en klein die samenspelen, 
kind’ren die zich nooit vervelen, 
zo is De Fontein, 
‘k wil nergens anders zijn ! 
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Nieuwe schoollied 

 

Onze school is klein, maar fijn 
Hier kan je jezelf zijn 
Ontdekkend leren: een festijn 
Welkom op de fontein, Oooooh 
Onze school is klein, maar fijn 
Hier kan je jezelf zijn 
Ontdekkend leren: een festijn 
Welkom op de fontein 

 
Kom erbij in de kring en doe je ding 
Elke dag opnieuw zet ik mezelf in 
We komen hier leren 
We komen hier spelen 
Soms ook bewegen of relaxeren 
 
samen dingen doen, we mogen samen groeien 
taken maken, bingelen op de computer 
drupje kijkt toe hoe we werken in groepen 
De groene speelplaats is supercool en… 
samen dingen doen, we mogen samen groeien 
taken maken, bingelen op de computer 
drupje kijkt toe hoe we werken in groepen 
De groene speelplaats is supercool, en… 
 
Onze school is klein, maar fijn 
Hier kan je jezelf zijn 
Ontdekkend leren: een festijn 
Welkom op de fontein, Oooooh 
Onze school is klein, maar fijn 
Hier kan je jezelf zijn 
Ontdekkend leren: een festijn 
Welkom op de fontein 
 
(Heeey-yeah) 
 
In de leerlingenraad mag je vragen stellen 
je mag je hand opsteken en ideeën voorstellen 
Door de axenroos leren we onszelf beter kennen 
De school is gezellig en dat zal je wel merken 
Kerstconcert, fluofuif, atelier 
Begrijp je iets niet? Dat is helemaal ok! 
Wij lachen nooit als iemand iets niet kan 
Wij zijn er voor elkaar en helpen iedereen, want… 
 
Onze school is klein, maar fijn 
Hier kan je jezelf zijn 
Ontdekkend leren: een festijn 
Welkom op de fontein, Oooooh 
Onze school is klein, maar fijn 
Hier kan je jezelf zijn 
Ontdekkend leren: een festijn 
Welkom op de fontein 
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Schooltas 

Het kan zijn dat je kind voor een project 
spullen wil meebrengen naar school of dat 
het iets wil meenemen om een verhaal in de 
kring te ondersteunen. Denk er wel aan dat 
het heel vervelend is als er iets dierbaars op 
school kapot gaat of kwijt raakt. De gevonden voorwerpen liggen steeds 
op de bank aan de inkom van de school. Na de oudercontactavonden 
worden de niet opgehaalde voorwerpen weggegeven aan caritatieve 
doelen. 
Tip : schrijf je naam op persoonlijke spullen, zo kunnen we ze je 
terugbezorgen indien je ze verliest. 
 

→Kleuterschool 

Je kleuter neemt elke dag een schooltas mee. 
Daarin zit een tussendoortje voor tijdens de ochtend- en 
namiddagpauze (geen snoep en geen koeken met chocolade).We 
opteren voor fruit. Indien je kind blijft eten neemt het ook middageten 
mee of je bestelt op maandag warm eten. 
Je kleuter krijgt regelmatig het lied- en versjesschriftje mee naar 
huis. Geef het altijd mee naar school de eerstvolgende schooldag. 
Korte berichten vind je via een briefje in de schooltas. Andere 
communicatie gebeurt via Gimme (digitaal platform).  
Op de fietsdag van zijn of haar klas mag je kleuter een eigen fietsje 
meebrengen. 

Begin september krijg je op het klassikale oudercontact informatie 
over de klaswerking. 

 

→Lagere school 

In de schooltas zitten alleen dingen die je die dag echt nodig hebt: 
schoolgerief, middageten indien je blijft eten, drinkbeker en een 
tussendoortje (geen snoep). 
Zorg voor een handige en stevige schooltas die zeker groot genoeg 
is. In een gewone rugzak wordt het schoolgerief beschadigd. 
Er mag eigen speelgoed meegebracht worden om tijdens de 
speeltijd mee te spelen. De school kan echter niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor beschadiging, diefstal, of verlies. 
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Op vrijdag mag je skateboards, rollerskates, step, e.d. meebrengen 
voor op de speelplaats. 
Het spelen met game-boys, computerspelletjes, gsm’s is op school 
verboden. 
Leerlingen die een gsm bij zich hebben, zetten deze op stil en 
gebruiken hem nooit tijdens de schooldag zonder voorafgaande 
toestemming van een leerkracht. Indien ze deze regel overtreden, 
wordt het toestel in bewaring genomen door de leerkracht tot het 
einde van de schooldag. 

Begin september krijg je op het klassikale oudercontact informatie 
over de klaswerking. 

 

Schooltoelage : nu groeipakket 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde 
kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en 
secundair onderwijs) zijn vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de 
schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. 

Wat wil dit zeggen? 

Voor een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs. 

• moet je vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen 
bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de 
schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het 
vroegere kinderbijslagfonds). 

• Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via 
info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat 
informatie. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@groeipakket.be
http://www.groeipakket.be/


25 

Studie 

 

Elke maandag, dinsdag en donderdag is er van 15.45 uur tot 16.45 uur 
gelegenheid tot studie voor de leerlingen van groep 1 tot 6. De studie 
gaat door in de klas van groep 1 (voor groep 1-2), in de klas van groep 4 
(voor groep 3-4) en in de klas van groep 5 (voor groep 5-6). Vanaf januari 
kunnen ook de kinderen van groep 1 naar de studie. Meer info hierover 
lees je later in onze maandberichten. 
De kinderen kunnen gedurende de studietijd door de ouders steeds 
worden afgehaald. 
Vanaf 16.45 uur gaan de kinderen die nog niet zijn afgehaald naar huis of 
naar de naschoolse opvang. 
De kosten voor de studie ( €1 per begonnen half uur) worden maandelijks 
verrekend via de schoolrekening. 
Meer info kan u lezen in het studiereglement dat wordt meegegeven met 
kinderen die naar de studie komen. 

 

Turnen 

Om te turnen draagt je kind een effen short, een effen witte T-shirt en 
sportschoenen die enkel voor de turnlessen gebruikt worden. 
De kinderen krijgen bij het begin van het schooljaar een turnzak in 
bruikleen, met daarop het logo van de school. 

 

Verjaardagen 

 

Jarig zijn is leuk. Tijdens de weekopeningen worden de 
jarigen van de komende weken even in de kijker gezet. 
Ook op de uithangkalender worden hun namen genoteerd. 

In de klas worden de jarigen gevierd op een klaseigen 
manier. De jarige hoeft zich helemaal niet verplicht te 

voelen om te trakteren. 
Als je dit toch wil doen, kies dan voor een gezonde traktatie, een 
lekkere zelfgebakken cake of taart, of een klasgeschenk, in overleg 
met de juf of meester. 
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Verzekering 

 

De schoolverzekering dekt alle lichamelijke ongevallen die in schools 
verband worden opgelopen. De verzekering dekt ook het risico tijdens 
de gewone (veiligste) weg van en naar huis, zonder tussenstops of 
omwegen. 
De school is niet verzekerd voor stoffelijke schade (brillen, kledij, 
fietsen, …) en het verlies van waardevolle voorwerpen. 

De kosten voor de lichamelijke schade worden in de eerste plaats 
vergoed door het ziekenfonds. Onze schoolverzekering past bij wat het 
ziekenfonds niet dekt. 

Wat te doen bij een ongeval ?  

→ De school doet aangifte bij de verzekering en bezorgt je het 
dossiernummer. 

→ Je betaalt zelf alle onkosten van dokter en apotheker. Je houdt de 
betalingsbewijzen bij. 

→ Je stuurt de eindafrekening (met vermelding van je dossiernummer), 
na tussenkomst van het ziekenfonds naar de verzekering: Ethias, 
Prins-Bisschopssingel, 73 3500 Hasselt 
Telefoon : 011 28 20 81 -  Fax : 011 28 20 87  

→ Je ontvangt van de schoolverzekering de overblijvende onkosten. 

 
 
 

Zorg / Centrum voor Leerlingenbegeleiding (C.L.B.) 

We willen een zorgzame school zijn en onze zorg zo goed mogelijk 
afstemmen op de noden van jullie kinderen. 
Het C.L.B. is hierbij een ondersteunende partner. Zij kunnen ons en jullie 
verder helpen in het uitstippelen van een zorgzaam traject voor je kind. 
Zo kan het zijn dat je kind besproken wordt op school. Dit overleg gebeurt 
tussen school en C.L.B.-medewerker. Als ouder krijgt u hierover alle info. 
Dit kan tijdens een gesprek met de leerkracht, op een 
oudercontactmoment of op uitnodiging van de school. 
 

Contact: Vrij CLB Waas en Dender 
              Ankerstraat 63 – 9100 Sint-Niklaas 
              03 780 66 04 
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Op hun website vind je heel wat informatie: 
http://www.vclbwaasdender.be/ 

Aan onze school is volgende vaste medewerker verbonden. Je kan haar 
steeds contacteren (C.L.B.-centrum: 03/316.2.00.) of na afspraak op 
school. 

Anke Muylderman (psychologe) 

 

Zwemmen 

 

▪ De kinderen van de lagere school zwemmen in het Stedelijk Zwembad 
van Sint-Niklaas. Zwembeurten vallen onder de maximum factuur.  

▪ De bus vertrekt om 13 uur op school. 

▪ Wie niet mee gaat zwemmen, gaat wel mee naar het zwembad, maar 
betaalt enkel de busrit . 
Je noteert in de agenda de reden waarom je kind niet mee kan 
zwemmen of bezorgt een (dokters)briefje aan de leerkracht. 

▪ Leerlingen die in groep 1 zitten, zwemmen GRATIS. 

▪ De leerlingen zwemmen in niveaugroepen.  Om de groepen van elkaar 
te scheiden gebruiken we niveaubadmutsen. 
U kan deze via de school aankopen (€ 3,00), of er zelf voor zorgen. 

▪ Niet iedereen gaat elke keer zwemmen. De kinderen die niet aan de 
beurt zijn, krijgen sportactiviteiten. Meer info krijgt u hierover in een 
aparte brief. 

▪ Kalender van de zwembeurten lager: 

September 9 23 Februari 10  

Oktober 7 21 Maart 10 24 

November / 18 April / 21 

December 2 16 Mei 5  

Januari 13 27 Juni 2 16 

 

Ook de kleuters gaan nu en dan eens zwemmen. Dit wordt 
gecommuniceerd via gimme of een briefje in de schooltas. 

http://www.vclbwaasdender.be/

