
Communicatiecharter VLS De Lieve

We vinden communicatie naar jullie toe erg belangrijk. Daarom zijn we op verschillende manieren bereikbaar voor vragen of overleg. Toch maken we
hierover graag wel enkele afspraken.

=> De leerkrachten concentreren zich tijdens de lessen op de kinderen in de klas. Op dat moment zijn ze niet bereikbaar via mail of aanspreekbaar
voor vragen. Mails worden 1 keer per werkdag grondig bekeken. De leerkracht beantwoordt ten laatste op maandag de mails van in het weekend.

=> We ontvangen heel graag een antwoord als er via de klasleerkracht iets gevraagd wordt of als er belangrijke info gegeven wordt.

=> We kiezen ervoor om geen persoonlijke telefoonnummers van de klasleerkrachten door te geven. We willen ook vragen om de leerkracht niet te
sturen via messenger, whatsapp of andere apps.

=> Je kan telefonisch bij ons terecht via het secretariaat of de directie tijdens de kantooruren. Voor echt dringende gevallen kan je ook buiten de
normale uren terecht bij de directie (0486/ 40 97 78).

Typlessen voor alle kinderen

Vanaf dit schooljaar organiseren we als school zelf 
de typlessen voor de kinderen van een bepaald 
leerjaar.  Dit jaar zullen de kinderen van het 4e

leerjaar allemaal gratis leren typen tijdens de 
lessen.  We willen er daarmee voor zorgen dat alle 
kinderen dezelfde kansen krijgen.  We bieden wel 
eenmalig nog eens een naschoolse cursus aan (die 
we zelf organiseren) voor kinderen van het vijfde 
leerjaar die anders uit de boot vallen (zij kregen 
nog niet de kans om typles te volgen).

Strapdag/Breng je sportclub naar school

De strapdag (waarop we ook de sportclubs in de kijker plaatsten) was 
opnieuw een fijne dag!  Jullie vinden alle foto’s op de site en de sociale 
media.  

Mogen we langs deze weg nog eens een oproep doen aan alle chauffeurs, 
fietsers en voetgangers om samen te zorgen voor een veilige 
schoolomgeving?  Als het gaat over verkeer kijken we te vlug in de richting 
van iemand anders die verantwoordelijkheid moet opnemen, maar veilig 
verkeer, dat zijn we allemaal samen…  Alvast veel dank!



22 sept: open ouderraad 20 uur
22 sept: uitstap 5e leerjaar Brussel

23 sept: grootoudertocht 4e leerjaar
23 sept: uitstap 6e leerjaar Brugge

28 sept: MOEV: badminton
30 sept: uitstap 3B Watervliet

3 t.e.m. 5 okt: zeeklassen 4e leerjaar
5 okt: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen)

7 okt: verkiezing kinderraad
7 okt: uitstap 3A Watervliet

10 okt: facultatieve verlofdag (school gesloten)
12 okt: uitstap derde leerjaar hondenschool

17 okt: film 5e/6e leerjaar
19 okt: unihockey 

20 okt: schoolfotograaf
24 okt: week van rapport 1 en oudercontacten

26 okt: MOEV: gymnastiekland
26 okt: uitstap het bos 1e/2e leerjaar

28 okt: sportdag Zomergem 6e leerjaar  
28 okt: herfstfeest

31 okt t.e.m. 4 nov: herfstvakantie

Ouderraad van start!
De ouderraad gaat donderdag 22/09 van start met de 
traditionele startvergadering.  Wil je ook graag 
aansluiten?  Dat kan!  Stuur gerust een mailtje naar 
ouderraad@delieve.be als je een iets actievere rol wil 
opnemen op school.  Je bepaalt helemaal zelf op 
welke manier en volgens welke intensiteit je dit 
haalbaar ziet!  We kijken er alvast naar uit om een 
enthousiast team ouders te verwelkomen!

Jaarthema is bekend!
‘Je kun(s)t het’ maakt de combinatie tussen 
muzisch bezig zijn en je expressief durven uiten!  
Een muzische taal geven aan gevoelens en 
gedachten en dit durven tonen.  Een heel jaar lang 
komen we samen om de avonturen van Jean Paul 
Paul Jean te volgen.  De kinderen moeten hem 
helpen om een muzisch persoon te worden.  
Dansen, musiceren, knutselen en schilderen, 
dichten, toneel spelen… het komt allemaal aan bod!  
Er zal dus heel wat muzische activiteit te zien zijn 
op school.  Ook onze jaarlijkse feesten zullen in het 
teken staan van dit jaarthema.  De videoclip vinden 
jullie op onze site terug!

School- en zorgvisie De Lieve
Ken je onze school- en zorgvisie nog 
niet?  Deze toont wat de kapstokken zijn 
waaraan we ons onderwijs op De Lieve 
ophangen.  Je vindt deze op onze site 
onder ‘onze school’ en ‘zorgvisie’.   

Facebook/instagram
Wist je dat…

…onze school naast een
facebook-, nu ook een

instagrampagina heeft?  Volg
‘schooldelieve’ dus maar en blijf

op de hoogte van de laatste
weetjes!  

mailto:ouderraad@delieve.be

