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NIEUWSBRIEF JULI  2018  

Belangrijke data volgend schooljaar 
 

Facultatieve vrije dagen  Maandag 1 oktober 2018 

     Vrijdag 15 februari 2018 

 

Pedagogische werkdagen Vrijdag 28 september 2019 

     Vrijdag 15 februari 2019 

 

Vormsel    Zaterdag 28 april 2019 

Eerste communie   Zondag 26 mei 2019 
 

 Verdere planning: Zie jaarkalender via mail of op de website 
 

Agenda september 2018 
 

Maandag 3 september Start schooljaar met koffiestop aangeboden door oudervereniging 

 

Week van 17 t.e.m. 21 september: Verkeersweek 

Maandag 17 september Fietsencontrole 

    Infoavond eerste leerjaar 

Dinsdag 18 september Infoavond tweede leerjaar 

Woensdag 19 september Toon je sportclub 

Vrijdag 21 september Strapdag 

 

Dinsdag 25 september Infoavond derde en vierde leerjaar 

Woensdag 26 september Namiddag Veldloopdag Watewy 

Donderdag 27 september Infoavond vijfde en zesde leerjaar 

Vrijdag 28 september Pedagogische werkdag: geen school 

 

Openingstijden van de school tijdens de vakantie 
 

Maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli:  

 Elke werkdag van 9.00u tot 16.00u 

Maandag 20 augustus tot start nieuwe schooljaar: 

 Elke werkdag van 9.00u tot 16.00u 

Voor info tijdens de vakantie: 

 lore.vandervennet@vbsheiligefamilie.be 

 

mailto:lore.vandervennet@vbsheiligefamilie.be


Nieuws van de oudervereniging 
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Wie doet mee? 

Meer info bij de voorzitter van de oudervereniging Gudrun Roose: 

gudrun.roose@skynet.be 



Uit de kindermond 
Een hilarisch antwoord in het tweede leerjaar op de vraag 

"Wie is eigenlijk de trainer van de Rode Duivels?" 

PREMIER MICHEL 

 

In de 2de kleuterklas werken we rond onderwaterdieren.  

Zo kwamen verschillende soorten haaien aan bod. Later 

binnen het thema keken we naar “Finding Nemo” toen 

daar plots een hamerhaai verscheen riep J. vol overtui-

ging: “Kijk de timmerman!” 

 



Co-teachen 
Wij trekken de kaart van co-teaching van instapklas tot en met zesde leerjaar. 
 

Co-teaching betekent dat 2 of meer leraren als gelijkwaardige partners samenwerken om zo-

veel mogelijk leerlingen de doelstelling van een les of een lessenpakket te laten halen. 

Dit concept is brandend actueel na de invoering van het M-decreet. 

We zijn al 2 schooljaren met co-teaching op weg en willen dit in 2018—2019 verder uitbouwen, 

rekening houdend met wat organisatorisch op onze school haalbaar is. 

Concreet betekent dit dat we per graad een vaste co-teacher inzetten: 

 voor instapklas: hulp van Annick (kinderverzorgster) 

 voor eerste en tweede kleuter: juf Katty 

 voor derde kleuter: juf Veerle 

 voor eerste graad: juf Renate & meester Patrick 

 voor tweede graad: juf Isabel 

 voor derde graad: juf Elke 
 

“Meer handen in de klas” ervaren wij als een effectieve strategie om om te gaan met de steeds 

toenemende diversiteit in de klas. Samenwerken met ouders, collega’s, leerlingen en externen 

biedt meer kansen om op de geschikte aanpak uit te komen. De onderwijsbehoefte van elk 

kind in onze schoolwerking staat centraal! We zijn ervan overtuigd dat we met het co-teach 

verhaal daar de 100 % kunnen voor gaan. 

 

L4: “De bril” 



Nieuwe speelplaats voor de lagere school en een 

groot afdak aan de kleuterzaal: 
Van zodra de grote vakantie begint, starten de werken aan de speel-

plaats van het lager. De oude tegels worden afgegraven en er wordt 

een nieuwe laag beton gegoten. Dus bij de start van het nieuwe 

schooljaar hebben de kinderen een gloednieuwe speelplaats. 
 

Na het bouwverlof wordt er een afdak gemaakt aan de kleuterzaal. Zo 

kunnen de kleuters ook bij regenweer buiten spelen. Bij de bel kunnen 

de rijen onder het afdak gemaakt worden wat er voor zorgt dat het 

minder druk wordt in de kleuterzaal. 
 

Op die manier worden de speelplaatsmomenten voor onze kinderen een stuk aangenamer. Wij 

kijken er alvast naar uit en meer nieuws hierover na de vakantie! 

L3 op zwerfvuiltocht 

 



Inschrijvingsbeleid vrije basisscholen centrum Tielt 
Om een gelijke spreiding van leerlingen over de Tieltse centrumscholen (‘t Nieuwland, Heilige 

Familie en Het Spoor) te bevorderen, heeft het schoolbestuur van de vzw PoelbergOmmeland 

beslist het inschrijvingsbeleid te wijzigen. Deze wijziging zal gevolgen hebben voor de inschrij-

vingen voor de schooljaren ‘19-’20 en volgende. 

 

Voor de inschrijvingen voor het komende schooljaar ‘18-’19 blijft de procedure onveranderd: 

kinderen kunnen op elk ogenblik gedurende het schooljaar ingeschreven worden in de school 

naar keuze op voorwaarde dat ze bij de instap 2,5 jaar zijn. 

 

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar ‘19-’20 verandert de procedure: om de grootte van 

de klasgroepen te beperken werd beslist een maximumcapaciteit in te voeren van 25 kinderen 

per klasgroep. Voor ‘t Nieuwland wordt de maximumcapaciteit per geboortejaar in het kleuter 

en per leerjaar in het lager aldus vastgelegd op 75 kinderen (3 klassen van 25 waarvan 2 klas-

sen op afdeling H. Hart en 1 klas op afdeling Beukenhove), voor de Heilige Familie op 50 (2 

klassen van 25) en voor Het Spoor op 25 (1 klas van 25). Kinderen die reeds ingeschreven 

zijn, blijven ingeschreven. 

 

Volgend tijdspad wordt vooropgesteld: 

 Vanaf maandag 3 september ‘18 tot en met vrijdag 1 maart ‘19 kunnen voorrangsgroepen 

(broers en zussen van ingeschreven kinderen en kinderen van personeel) inschrijven. 

 Op zaterdag 27 januari ‘19 tussen 14u en 17u kan u kennismaken met onze scholen. 

 Op zaterdag 2 maart ‘19 tussen 9u en 12u kunnen alle andere ouders, waarvan de kin-

deren niet tot de voorrangsgroepen behoren, hun kinderen inschrijven. Alle inschrijvingen 

gebeuren in de Europahal van Tielt. Ook daarna kunnen ouders hun kinderen op de 

school inschrijven, mits er nog plaats is. 

 
Contactgegevens van de scholen kan u vinden op www.poelbergommeland.be 

Namens het schoolbestuur vzw PoelbergOmmeland 

 

Fons Vandormael 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poelbergommeland.be


Dankjewel aan iedereen voor dit fijne schooljaar! 

 

PRETTIGE VAKANTIE! 


