
Veiligheid in de Toekomststraat
De school is terug begonnen, de veiligheid in de Toekomststraat bij het
brengen en (vooral) ophalen is opnieuw een grote zorg.  Mogen we aandacht vragen voor volgende 
zaken:
-Parkeren kan op de parking in de Schoolstraat aan het WZC (let op: enkel tijdelijk parkeren!), op de 
voorziene parkeerplaatsen in de Toekomststraat en op de parking net voor de N9. 
-Wacht gerust aan de overkant van de straat zodat de leerkrachten het overzicht over hun rang niet 
kunnen verliezen.
-Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.  Laat er ons samen voor zorgen dat onze 
kinderen altijd veilig van en naar school kunnen gaan.
-Er zijn opnieuw fluohesjes te verkrijgen op school (zie verder).  Vanaf de herfstvakantie start de 
‘Helm op, fluo Top actie’.
-Heel binnenkort is er een eerste officieel overleg tussen de gemeente en de scholen i.v.m het 
mobiliteitsplan dat wordt uitgerold om de schoolomgeving veiliger te maken.  Wordt vervolgd!

Digisprong in het onderwijs
Jullie vernamen ongetwijfeld via het nieuws dat er een serieuze financiële inspanning wordt gedaan om de ICT-
mogelijkheden in het onderwijs een boost te geven (de digisprong).  Vanzelfsprekend ontving ook onze school deze 
middelen.   We kozen ervoor om volgende investering te doen:
-30 I-pads (die vooral voor de onderbouw bedoeld zijn) met alle toebehoren (vb: beschermingshoezen).
-40 chromebooks (die vooral voor de 2e en 3e graad bedoeld zijn).
-3 nieuwe digitale borden (zonder beamer) voor de klassen in de onderbouw.
We kiezen ervoor om al deze nieuwe toestellen op school in te zetten en geen uitleningen te doen (zoals dit trouwens 
in de meeste lagere scholen wordt georganiseerd).   Dit om de levensduur en het onderhoud zo optimaal mogelijk te 
houden.  Ouders die een probleem hebben om thuis digitaal te werken mogen dit steeds laten weten.  We zullen, 
zoals tijdens de coronaperiode, helpen waar we kunnen.



Mails ontvangen
De voorbije weken hebben jullie al heel wat mails ontvangen van de school/de klastitularis.  Als hier 
problemen mee zouden zijn mag je dit steeds laten weten.  We raden wel sterk aan om de spamfolder 
even te controleren én de instellingen rond veiligheid even te checken.  Het niet-ontvangen van mails (als 
het adres wel klopt) ligt steeds bij de ontvanger, niet bij de zender.  Wij kunnen geen zaken aanpassen die 
ervoor zorgen dat je mailbox de schoolmails wel binnen laat.  

Ons jaarthema
Ons jaarthema is bekend gemaakt op het startmoment van 1 september. Het volledige schooljaar zullen 
we werken rond ‘samen leren spelen met of zonder materiaal’.  Het wordt dus een heel actief jaar waar we 
al vol verwachting naar uitkijken!  De videoclip bij het nieuwe schoollied vinden jullie op onze site 
(www.delieve.be).  

Belangrijke data
10 sept Gebedsviering start schooljaar
13 sept Openklasavond derde en vierde leerjaar
14 sept Openklasavond vijfde en zesde leerjaar
17 sept Strapdag (info volgt via een brief)
21 sept Eerste vergadering ouderraad (heel erg welkom!)
22 sept Auteurslezing in de bib
24 sept Grootoudertocht 4e leerjaar, uitstap Brugge 6e leerjaar, Watervliet 3B
25 sept Uitgestelde eerste communie 
29 sept Pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)
30 sept Schoolraad
4-6 okt Zeeklassen 4e leerjaar
8 okt Uitstap Watervliet 3A
13-15 okt Driedaagse 5e en 6e leerjaar
14 okt Uitstap ‘week van het bos’ 1e leerjaar
15 okt Uitstap Watervliet 3C
19 okt Schoolfotograaf 
22 okt Uitstap Het Leen 4e leerjaar
25 okt Week van rapport 1 en oudercontacten
27 okt Uitstap Het Leen 2e leerjaar
29 okt Herfstfeest 1e-2e-3e leerjaar, sportdag 6e lj

Ik ben Mathieu, 35 jaar en dit jaar 
leerkracht van de toffe jongens en 
meisjes van 3C!
Ik ben opgegroeid in Zomergem en 
was daar actief in de 
speelpleinwerking en jeugdraad, 
maar ben na de studies verhuisd 
naar Wondelgem.

Samen met mijn partner Sarah heb 
ik 3 kindjes: Lasse (6), Ferre (4) en 
Mille (bijna 2). Daar hebben we 
best onze handen aan vol :-).
Als er nog tijd rest kan ik wel 
genieten van een tof toneelstuk, 
van uitwaaien aan zee, lessen 
fotografie of eens lekker gaan 
eten! Ook alles wat met 
computers/media te maken heeft 
kan me erg boeien!

http://www.delieve.be/

