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1A Marij Voeten     Lichamelijke opvoeding : 

1B Karen Alen       - Ann Batsleer 

2A Lissa Van den Elsacker     - Tom Huys 

 An Plancke      Secretariaat :  

2B Filip Cambré      - Nancy Denissen 

3A Mimi Pleyers       - Els Stoffelen 

 Ingrid Philippaerts     Zorg : Anne Verlooy 

3B Anouk Swolfs     Niet-confessionele Zedenleer : 

4A Ann Weemaes      - Elke Waumans 

4B Ann Van der Vloet    Katholieke godsdienst : 

5A Marie-Anne Bruynseraede    - Leentje Valcke 

5B Veerle Selen     Protestantse godsdienst : 

6A Yana Holsters      - Samuël Schelstraete 

6B Dirk Van Beeck      - Tanja De Poorter 

Frans : Koen Hoelen     Islamitische godsdienst : 

Ambulante leerkracht :      - Mohamed Yahyaui 

- Rie Jacobs      - Mustafa Ilgin  

         -   Lissa Van den Elsacker   Israëlische godsdienst : 

         - Ginette Kremerman 

        ICT : Andy Lauwers 

       Directeur : Veerle Govaerts  

        

 

   

 

Ons team 



 

 

Omwille van de coronamaatregelen werden ze dit schooljaar niet op school 

georganiseerd maar kon u de info online verkrijgen.  

 

 
Op het einde van de maand ontvangt u een maandelijkse nieuwsbrief met een overzicht 

van de komende activiteiten. Op facebook zijn er nieuwsflashes van de activiteiten op 

school. 

Je kan deze info ook terugvinden op het internet :  

www.gilodekaart.be 
Je vindt er  info, foto’s verslagen en de kalender.  

Nieuwsflashes en korte infoberichten worden verspreid via facebook, volg ons op: 

https://www.facebook.com/gilodekaart 

We werken vanaf dit schooljaar ook met Klasbord. Hier kan u info en foto’s terugvinden 

over het klasgebeuren. 

Uiteraard kan u  ook gewoon vragen stellen. Aan de poort, aan de leerkracht, aan de 

directeur, via telefoon , via mail,… 

 

 
Vijf keer per jaar is er een schoolrekening. Na de herfst-, kerst-, krokus- en 

paasvakantie krijgt je kind een rekening van de afgelopen 2 maanden. Op het einde van 

het jaar wordt de schoolrekening meegegeven in de laatste week. 

Gescheiden ouders kunnen de rekening laten splitsen mits de toestemming van de beide 

ouders. 

Indien je uitleg wenst over de schoolrekening kan je steeds terecht op het secretariaat 

of bij de directeur. Uw kind brengt geen geld mee naar school tenzij anders wordt 

vermeld. 

Het maximum bedrag dat wij aan ouders vragen voor schoolgebonden activiteiten 

bedraagt €85. Een turnpak kost €24 extra. 

Middagtoezicht, tijdschriften, klasfoto’s zijn niet verplicht en dus niet inbegrepen.  

Zie ook www.schoolkosten.be 

 

 

 

Infoavonden  

Communicatie  

Schoolrekening  

http://www.schoolkosten.be/


 
 
 

Gemeentelijk Instituut Lager Onderwijs : Leeuwenstraat 50, 03 651 78 23 

Directie lager onderwijs : Veerle Govaerts 

Gemeentelijk Instituut kleuteronderwijs : Schoolstraat 4, 03 653 15 89 

Directie kleuteronderwijs : Anne Verlooy ad interim 

Oudervereniging : Ben Van Tichelen (voorzitter) en Yannick Francken 

 (penningmeester) 

Vertegenwoordiging ouders in de schoolraad : 

Dhr. Beens 

Mevr. Ineke Brückner 

Dhr. Smits 

 

 

 
 

Je krijgt een A4-blad mee met vier briefjes om ziekte van je kind voor maximaal 3 

dagen te melden. Het kan enkel ziekte zijn. Andere afwezigheden dien je te melden aan 

de directeur. Let wel : ziek zijn op vrijdag en daar aansluitend ook op maandag 

betekent twee briefjes binnenbrengen of je dient een doktersbrief in. Er hoeft geen 

doktersbriefje worden afgegeven in de loop van de week voor of na een vakantie. Je 

mag nu zelf een ziektebriefje afgeven van het vooraf gegeven model.  

     

 
 

Dit jaar ontvangen de leerlingen vier rapporten. De juiste data vind je op de website en 

op de nieuwsbrief. 

 

 

 

 
 

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) : De Zwaan 28, Brasschaat, tel. 03 651 88 

85. 

Psycho-pedagogisch consulente, contactpersoon voor onze school :  

Carmen Vanhooren - mailadres : carmen.vanhooren@vclbvnk.be  

Infonummers   

Afwezigheden  

Rapporten  

Leerlingbegeleiding  



Het CLB begeleidt de kinderen en ouders bij moeilijkheden in verband met leren en 

studeren, zij doen aan preventieve gezondheidszorg (jaarlijkse onderzoeken) en waken 

mee over de schoolloopbaan, zoeken mee naar een goede richting, zijn bezig met het 

psychisch en sociaal welbevinden, niet enkel op de school maar ook thuis of in 

vriendenkring. 

Het welzijn van de leerling staat centraal. 

Voor contact : bel naar het bovengenoemde nummer, of vraag in de school informatie 

bij de directie of de zorgcoördinator.  

 

 
 

 

 

Wij willen dat de kinderen gezond eten. Dat is belangrijk voor de activiteiten in de 

school. Daarom moet het snoepen beperkt worden. Snoep wordt dan ook verboden op 

de speelplaats. 

Kinderen die ’s middags blijven eten, brengen hun boterhammen mee in een 

brooddoos. Dit doen we om afval te vermijden. Wij vragen ook de drank in een 

drinkbus te doen, om dezelfde reden. 

Het ineten verloopt in twee groepen. Om 12.05u eet 1, 3 en 5. Om 12.30u eten de 

andere klassen. Kinderen die naar huis gaan eten, komen niet terug vòòr 13.00u. Er 

wordt 80 cent remgeld aangerekend. Dit wordt verrekend via de schoolrekening. 

Elke dag is er studie behalve vrijdagavond vlak voor de langere vakanties (Kerst en 

Pasen) 

De kinderen van het eerste leerjaar kunnen niet meteen hun huiswerk zelfstandig 

maken. Ze krijgen nog niet veel huiswerk gedurende het eerste trimester. Daarom is het 

niet nodig dat uw zoon/dochter in de avondstudie blijft. Wij vragen wel op de 

strokenbladzijde om een keuze te maken voor het hele trimester. Uw kind kan in de 

studie blijven, meteen naar huis, of naar de naschoolse opvang gaan. De studie kost 

80 cent. 

 

Tierlantijn organiseert in onze school de voor- en naschoolse opvang in de gang van het 

eerste en tweede leerjaar. Je dient wel op tijd te reserveren als je kind blijft. 

Voorbewaking : van 07.00u tot 08.00u 

Vanaf 08.00u : door de school zelf : gratis 

Avondstudie : door de school zelf : tot 16.30u. Remgeld : €0.8. Dit wordt verrekend 

met de schoolrekening.  

Nabewaking : vanaf 15.45u tot 18u30 (kinderen vanaf het derde moeten naar de studie 

tot 16.30u)  

Op woensdag : naschoolse opvang tot 13.30u in de school. Na 13.30u worden de 

kinderen met het busje van Tierlantijn naar het Molentje gebracht.  

Inlichtingen voor- en naschoolse opvang : www.tierlantijn.be  - gsm : 0496/63 31 10 

Ineten en opvang 

http://www.tierlantijn.be/


 

 
 

 

 

Kinderen van 1, 2 en 3 gaan buiten via de poort aan de Middelkaart. Leerlingen van 4, 

5 en 6 gaan langs  de Leeuwenstraat. Wij organiseren dit zo voor de vlotte afwikkeling 

maar ook voor de veiligheid, zodat niet te veel mensen aan één poort met auto’s voor 

gevaarlijke toestanden zorgen.  

Indien u toch wenst dat uw kind langs een andere poort naar buiten komt laat dit 

schriftelijk weten aan de leerkracht. Zorg ook dat uw kind goed weet langs welke poort 

het naar buiten dient te gaan.  

De rij met de fietsers komt eerst buiten en aansluitend de voetgangers en de kinderen 

met de auto. De fietsers kunnen dan op een veilige manier de school verlaten als alle 

auto’s nog stilstaan.  

Aan de Middelkaart mogen de ouders na het belsignaal op de speelplaats in de voorzien 

zone wachten om de kinderen op te wachten. De fietsers gaan nog steeds eerst naar 

buiten.  

 

 

 

 
De uren van de turnlessen worden meegedeeld door de klastitularis. 

De turnkledij (witte gympjes,  turntruitje en een blauwe broek) zit in een zakje, alles 

voorzien van naam. De leerlingen volgen gymles in een turnuniform. De kinderen 

kunnen een turnpak aankopen indien dit nodig is. De kostprijs bedraagt €24. 

Donderdag om de twee weken gaan de kinderen van 1, 2 en 3 zwemmen in Sportoase 

Elshout in Brasschaat tijdens de pare weken. Wanneer jouw kind zwemt, kan je volgen 

op de website of op de nieuwsbrief. 
De kinderen worden met de bus gebracht. Alle kinderen zwemmen gratis en dus 

verplicht. 
Kinderen moeten een badmuts met de juiste kleur opzetten. Alles dient in een zwemzak 

met liefst een grote en een kleine handdoek. 
 

 

         

 

Ook dit jaar doen we weer mee met de autoluwe woensdagen.  Elke maand is het 
normaal gezien de derde woensdag.  

School verlaten 

Turnen / zwemmen 

Autoluwe dag en fruitdag 



De fruitdagen blijven van kracht. Dat wil zeggen dat er op woensdag enkel fruit of 

groenten op de speelplaats worden gegeten. Koeken blijven die dag thuis. Dit om een 
gezonde eetgewoonte aan te kweken. En dat lukt zeer goed. Koekjes breng je mee in 

een doosje. 

 

 

 

Eerste trimester 

Facultatieve verlofdag: 09/10/20 

Herfstvakantie  

van 02/11/20 tot en met 08/11/20 

Vrijdag 27/11/20 : pedagogische studiedag : vrij voor de leerlingen 

Kerstvakantie 

van 21/12/20 tot en met 03/01/21 

 

Tweede trimester 

Woensdag: 27/01/21  : pedagogische studiedag : vrij voor de leerlingen 

Krokusvakantie 

van 15/02/21 tot en met 21/02/21 

Paasvakantie 

van 05/04/21 tot en met 18/04/21(paasmaandag) 

 

Derde trimester 

Feest van de arbeid: 01/05/21 

Hemelvaart: 13/05/21 

Brugdag: 14/05/21 

Pinkstermaandag: 24/05/21 

Facultatieve verlofdag: 25/05/21 

Zomervakantie: 01/07/21 tot en met 31/08/21 

 

 

Vrije dagen schooljaar 2020-2021 


