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ZING    VECHT    HUIL    BID    LACH    WERK  EN  BEWONDER 

niet zonder ons… 

 

NIEUWSBRIEF: SEPTEMBER 2022 

Beste ouders, jongens en meisjes 

Beste ouders, 
TOF dat jullie er zijn! Hopelijk beleefden jullie samen een fijne, zonnige en warme vakantie en zien 
jullie de start van het nieuwe schooljaar goed zitten.  

 
Wij kijken er in ieder geval heel erg naar uit om jullie lachende gezichtjes terug te zien en jullie 
vakantieverhalen te beluisteren.  We wensen jullie samen een fijn en boeiend schooljaar toe!  
 
In deze nieuwsbrief van september lezen jullie meer over het reilen en zeilen van de school. Jullie 

kunnen de uitgebreidere documenten waarin alle informatie en alle afspraken werden 

opgenomen, raadplegen op onze website (www.basisschoolimmaculata.be → onze school → 

opvoedingsproject of bij → infobrochure en schoolreglement. Hier vind je ook de praktische 

gids. 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens team basisschool Immaculata Brugge  
 

Mathieu Vandevoorde, directeur 

LEERKRACHTENTEAM 2022-2023   
Een overzicht van de personeelsleden, hun taak en contactgegevens vind je in de loop van 
september op de website → onze school → praktische inlichtingen  → contactgegevens  
 
Like en volg ons op: 
Facebook :  www.facebook.com/basisschool.immaculata  
Instagram:  www.instagram.com/basisschool_immaculata/ 

 
Op onze website www.basisschoolimmaculata.be vind je heel wat info over onze school: 
-bij ‘onze school’ de praktische info 
-bij ‘Kiosk’ de jaarkalender, de nieuwsbrieven, de klasbrieven en het maandmenu 
-bij ‘beeldgalerij’ de foto’s van de vele activiteiten 
-bij ‘leerlingen’ heel wat oefeningen 

BEREIKBAARHEID 
• De kinderen betreden de school via de normale ingangen: de kleuters via de nieuwe poort 

van de kleuterspeelplaats, de lagere schoolkinderen via de grote speelplaats.  
• De fietsenstalling is ook opnieuw in gebruik. Je kan die bereiken via de K.Astridlaan. De 

leerlingen van de lagere school, maar ook kleuters kunnen daar hun fiets plaatsen. De 
leerlingen van de lagere school kunnen door het gangetje naar de grote speelplaats wandelen. 
De kleuters via de straatkant. 

• De poort in de Veldstraat is de ingang van de secundaire school. 
• Tijdens de eerste twee schoolweken mogen de ouders van de peuterklas en de eerste 

kleuterklas hun kind begeleiden tot bij de deur van de klas. We sluiten de poorten telkens rond 
08.30 u. Wie later komt, kan binnen via het secretariaat. 

http://www.basisschoolimmaculata.be/
http://www.facebook.com/basisschool.immaculata
https://www.instagram.com/basisschool_immaculata/
https://www.instagram.com/basisschool_immaculata/
http://www.basisschoolimmaculata.be/
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• Brengen en afhalen van de kinderen: 

o Je kan je kind(eren) vanaf 7.50 u. brengen naar de grote speelplaats. Voor de voor- en 
naschoolse opvang werken we samen met IBO Kakelbont (www.kakelbont.net).  Er is 

een begeleide rij naar school en naar IBO Kakelbont. 
o In de kleuterschool komen de ouders vanaf 15.55 u. (vrijdag 15.10 u.) op de 

speelplaats. De leerkrachten laten de kinderen naar buiten komen als ze mama of papa 
zien.  

o In de lagere school gebeurt het afhalen ook op de speelplaats. De kinderen komen tot 

aan de gele lijn op de speelplaats. Zo maken we het voor wachtende ouders of 
grootouders en de fietsers eenvoudiger. 

o ’s middags en ’s avonds is er geen begeleide rij meer naar het kruispunt aan de kerk.  

INFOAVONDEN KLEUTER EN LAGER 
We vinden het belangrijk dat je de juf of meester van je kind(eren) kan leren kennen en dat je info 
krijgt over de klaswerking. In de eerste weken van september organiseren we 

kennismakingsmomenten per leerjaar. Inschrijven gebeurt via deze link: 

https://forms.gle/aNw2bFF1dEcHHuhn8 

Hieronder vind je de data en de tijdstippen. De leerlingen komen die avond niet mee naar school. 
 

KLEUTER 

 19-19.45 u. 19.45 u. – 20.30 u. 20.30 u. – 21.15 u. 

Ma 26 september P-K1  

(lokaal van jouw 
kleuter) 

K3  

(lokaal van jouw 
kleuter 

K2 

(lokaal van jouw 
kleuter) 

 

LAGER 

 19 – 20 u. 20 – 21 u. 

Do 8 september L1 (lokaal L1B, juf Kristel) L6 (lokaal L6B, meester Henk) 

Do 15 september 
 

L2 (lokaal L2A, juf Sylvie) L5 (lokaal L5B, juf Nathalie) 

Di 20 september L3 (lokaal L3B, juf Hilde) L4 (lokaal L4B, juf Eva) 

LO EN ZWEMMEN 

De kinderen van de kleuterschool turnen twee lesuren per week. In het derde trimester 

organiseren we enkele lessen watergewenning voor K3. Hierover lees je meer info in een aparte 

brief die we bezorgen in het derde trimester. 
 
De kinderen van de lagere school turnen wekelijks op dinsdag en donderdag.  Als een klas op 

vrijdag zwemmen heeft (zie periodes), dan is er voor die klas geen turnen op donderdag. Het 

vervoer naar het zwembad gebeurt voor L1, L2, L3 en L4 met de bus. L5 en L6 gaan naar het 
zwembad met de fiets. Voorzie zeker een veilige fiets met een slot. De fiets kan indien nodig 
blijven staan in de fietsenrekken op de grote speelplaats.  
 
De kinderen zwemmen op vrijdag: 

• periode 1: september – oktober voor L1, L5 en L6 
• periode 2: november – december voor L2, L3 en L4 
• periode 3: jan - februari – maart voor L2, L3 en L4 
• periode 4: maart – april – mei – juni voor L1, L5 en L6 

BOUWPROJECT 
De omgevingswerken en werken aan het klooster lopen bijna op hun einde. De school is bereikbaar 
aan de voorzijde. De aanplanting van het groen en de zitbanken volgen de komende maanden. 

De werken gaan verder op de middenspeelplaats en aansluitend op de sportspeelplaats.   

We zorgen voor de veiligheid van de kinderen.  De werfzones zijn niet toegankelijk en steeds goed 
omheind.  We hopen dat de werken vlot verlopen en we tegen december twee nieuwe 
speelplaatsen in gebruik kunnen nemen. Daarna volgt wellicht de grote speelplaats.   

http://www.kakelbont.net/
https://forms.gle/aNw2bFF1dEcHHuhn8
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PRIJZEN 2022-2023 
Ook wij worden helaas geconfronteerd met prijsstijgingen.  We proberen de prijzen voor de warme 

maaltijden en toezichten democraties te houden. Sommige prijzen blijven zoals vorig schooljaar. 

Slaapklasje (Deze prijs wordt bepaald in overleg met Kind en Gezin 
en Kakelbont). Met fiscaal attest 

1,80 euro / beurt 

Warme maaltijd (+ 0,90 euro voor het toezicht).   3,85 euro 

Warme maaltijd (gluten- en lactosevrij) op bestelling (+ 0,90 euro 
voor het toezicht).   

4,60 euro 

Drankje bij meegebracht lunchpakket (+ 0,90 euro voor het 
toezicht).   

0,50 euro 

Middagtoezicht (Deze prijs wordt bepaald in overleg met Kind en 
Gezin en Kakelbont). Met fiscaal attest. 

0,90 euro / beurt 

Studie / opvang op school (Deze prijs wordt bepaald in overleg met 
Kind en Gezin en Kakelbont) 

1,80 euro / beurt 

Sportsnack 12,50 euro (5 lessen) 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN EN STUDIE 
• STUDIE 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er studie van 16.10 tot 17.00 u.  
(vrijdag speelstudie van 15.25 tot en met 16u.). Prijs = 1,80 euro per studiebeurt (met fiscaal 
attest). In de eerste week (2 en 3 september) is er speelstudie op de grote speelplaats. 
Vanaf 5 september start de studie in de voorziene lokalen. 
 
Voor L1 start de studie pas na de herfstvakantie.  In september en oktober worden deze 
kinderen met een rij tot aan Kakelbont gebracht. 

Naar gelang het leerjaar gaat de studie op volgende locatie door: 
 

STUDIE L2 - L3  L 4-6 
 

MAANDAG 
 

kleutereetzaal Grote eetzaal  

DINSDAG 
 

Kleutereetzaal  Grote eetzaal 

DONDERDAG 
 

Kleutereetzaal Grote eetzaal 

VRIJDAG 
 

Speelstudie: eetzaal + grote speelplaats 

 

De kinderen die na de studie nog in de opvang moeten blijven, worden na de studie onder 

begeleiding naar de grote speelplaats gebracht . De kakelbontrij vertrekt dan onder begeleiding 
naar het IBO Kakelbont (om 17.10u. op maandag, dinsdag en donderdag, om 16.10u. op vrijdag). 
De kinderen kunnen eventueel hun fiets of step aan de hand meenemen.  
 
 

• NASCHOOLSE SPORT & TYPLES 

Wat? Wanneer? Eerste les? Prijs? 

Multimove K3 5 lessen op donderdag 
na school 

Eerste les op 8 
september 

12,50 euro (met 
fiscaal attest) 

Voetbal L5 5 lessen op 

dinsdagmiddag 
Eerste les op 6 

september 
12,50 euro (met 

fiscaal attest) 
Sportsnack L3 5 lessen op dinsdag 

na school 
Eerste les op 6 

september 
12,50 euro (met 

fiscaal attest) 
Klaviergewenning L6 10 lessen met boek 

inbegrepen 
Nog niet bekend 80 euro (met 

fiscaal attest) 

 
Je betaalt steeds voor een volledige lessenreeks. 
 
 

• JEUGDMUZIEKATELIER 
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Het JMA Sint-Michiels organiseert naschoolse activiteiten, die ook door leerlingen van andere 

scholen kunnen worden gevolgd. Alle activiteiten vind je op www.jeugdmuziekatelier.be. Je kan er 
ook online inschrijven. Meer info via info@jeugdmuziekatelier.be. Contactpersonen:  Joost 

Vercaemst, tel. 0478/46.29.34. en Nathalie Pannier 0476/58.56.70 
Wie JMA volgt (op woensdagnamiddag), wordt tijdig met een begeleide rij naar Immaculata 
gebracht vanuit IBO Kakelbont. Om 15.30 u. is er eveneens een begeleide rij naar IBO Kakelbont.  

MAALTIJDEN 
We bieden warme maaltijden aan in het kleuter én het lager.  

De warme maaltijden worden elke dag geleverd door Hanssens Catering.  Hanssens Catering werkt 
met ‘dagverse’ lokale producten. Deze traiteur kreeg een hoge score voor kwaliteit. 
De kinderen krijgen water, soep, een maaltijd en 2 keer per week een dessert. 
Wie dit wenst kan gluten- en lactosevrije maaltijden aanvragen via het secretariaat. Dergelijke 
maaltijden moeten een week op voorhand besteld worden. Dit kan via 050/404507 en 
secretariaat@basisschoolimmaculata.be.  

 

Lunchpakket mee van thuis. 
De kinderen brengen een eigen lunchpakket mee zonder drankje. Een drankje nemen in de eetzaal 
is verplicht. Ze hebben de keuze tussen water, melk (enkel kleuter), stevia sap (enkel lager) en 
soep.  

VERKEER 
Kom zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school. Op de Strapdag in september moedigen 

we leerkrachten, kinderen en ouders aan om zich op een duurzame en veilige manier naar school 
te verplaatsen.  
Ben je toch met de wagen, dan kan je parkeren op de parking aan het oude gemeentehuis, in de 
Koningin Astridlaan, de Veldstraat en de zijstraten ervan.   
 
Alle fietsen en steps (kleuter en lager) plaats je in de nieuwe fietsenbergplaats. Gelieve 

veiligheidshalve alle tweewielers te sluiten. Wie naar IBO Kakelbont gaat, mag de fiets aan de hand 
meenemen. 
 
De wijkagent helpt ons om de veiligheid van jou en jouw kind(eren) tijdens de drukke momenten 
te waarborgen.  

BESTELFORMULIER 
Via onderstaande link vul je het digitale bestelformulier in. Op dit bestelformulier kan je volgende 

zaken aanduiden: 
- De maaltijden voor do en vr.  
- Studie voor L2 t.e.m. L6.  Op donderdag 1 en vrijdag 2 september is er speelstudie 
- De rij naar Kakelbont i.p.v. studie voor L1 
- Het slaapklasje 

- Turnkledij voor het lager 
- Naschoolse sportactiviteiten en typles 

- Alleen naar huis 
 

 
https://forms.gle/JWr9GdK9LWUcnunh8 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Namens team basisschool Immaculata Brugge 
 
Mathieu Vandevoorde, directeur  
                                 

http://www.jeugdmuziekatelier.be/
mailto:info@jeugdmuziekatelier.be
mailto:secretariaat@basisschoolimmaculata.be
https://forms.gle/JWr9GdK9LWUcnunh8

