TEKSTEN WEGELPRAATJE NOVEMBER-DECEMBER 2018

1. Onze sponsorloop van vrijdag 12 oktober 2018 was terug een fantastisch succes !!
Vrijdagnamiddag 12 oktober om 14.00 uur werd het jaarlijks startsignaal gegeven van de
traditionele sponsorloop.
De leerlingen van de lagere school en de 2e en 3e kleuterklassen konden hun rondjes afleggen
onder een goed weertje. Veel ouders, grootouders en sympathisanten waren van de partij
om hun kinderen aan te moedigen. Heel wat dappere ouders en hier en daar een grootouder
liepen mee om hun conditie te vergelijken met de leerlingen. Proficiat!!
Na 1 uur lopen werden de rondjes per leerling geteld en de sponsorkaarten netjes ingevuld
door de leerkrachten.
Onze vele sponsors zorgden dit jaar voor een zeer mooi eindresultaat. We haalden in totaal
3400 euro op. Dank u wel !!
Zoals aangekondigd gaan we deze som dit schooljaar besteden aan de verdere uitbouw van
de speelplaats voor de kleuters en lager tot een natuurlijke speelplaats met focus op het
inrichten van buitenklassen en de aankoop van muziekinstallatie voor de speelplaatsen
kleuter en lager.
Dank zij jullie steun hebben we de speelplaatsen kleuter en lager heel wat natuur- en
kindvriendelijk kunnen inrichten. Kinderen genieten dagelijks van de groene omgeving.
2. Algemene info over schoolongevallen
Gedurende een schooljaar doen er zich op school toch wel enkele ‘schoolongevallen’ voor.
We proberen alle betrokkenen, maar vooral de ouders, beter te informeren over wat er
allemaal dient te gebeuren bij de aangifte van een schoolongeval.
Een ongeval vereist steeds een uitwendige oorzaak t.t.z. extern aan het slachtoffer.
Opzettelijke feiten blijven uitgesloten (bv. ruzie, slagen …).
Een B.A. Familiale dient als prioritaire verzekeraar op te treden wanneer een tegenpartij
betrokken is (bv. slagen, agressie, verkeersongeval …)
De school is verplicht zo’n polis te hebben en heeft een schoolongevallenverzekering
afgesloten bij de firma Ethias. Onze verzekeringsmakelaar is de firma MARSH NV in Brussel.
De aangiftedocumenten bevinden zich op het secretariaat van de school.
A. Wat houdt een correcte aanvraag nu in?
1. De school stelt de aanvraag op en zal een schriftelijke gedetailleerde omschrijving geven
van de wijze waarop het ongeval zich voordeed. De verantwoordelijke
secretariaatsmedewerker, Linda De Bie volgt deze zaken op. Zij is aanwezig op school op
maandagvoormiddag en op woensdagnamiddag. U kan haar steeds contacteren via
linda.debie@coltd.be

2. Het in te vullen medisch attest wordt opgehaald door de ouders op het secretariaat. Op dit
formulier vult de behandelende dokter dan een eerste vaststelling van de kwetsuren in.
Let op !! Bij het ontbreken van één van deze documenten kan er geen aanvaarding van het
schoolongeval gebeuren door onze makelaar.
B. Afhandeling
De aangifte (de omschrijving van het schoolongeval én het medisch attest) wordt opgestuurd
naar MARSH en onze verzekeringsmakelaar beslist of de aangifte aanvaard wordt als
schoolongeval of niet. Indien de aangifte niet als schoolongeval aanvaard wordt zal de
makelaar de school en de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Het ongeval wordt als schoolongeval aanvaard:
1. U dient eerst alle medische onkosten te betalen. Na tussenkomst van de mutualiteit krijgt
u het verschil terug op voorlegging van een kopie van de onkostennota’s met de verschilstaat
van het ziekenfonds.
Uitzondering voor ambulancevervoer (enkel geldig op de dag van het ongeval):
- Betalingsbewijs en originele factuur bij het ziekenfonds geven
- Kopie factuur + originele verschilstaat ziekenfonds bij de school afgeven
2. In geval van:
- kinesitherapie, osteopathie of dergelijke
- orthopedische toestellen (bv. brace, steunzolen …)
is steeds een kopie van het voorschrift verplicht en moet de originele verschilstaat van het
ziekenfonds bij de school worden afgegeven.
Nog enkele algemene opmerkingen
- De waarborg wordt in de tijd beperkt tot 3 jaar na het schadegeval en binnen de perken
voorzien in de polis
- Een medisch verslag is vereist mocht er een chirurgische ingreep nodig zijn binnen de
dekkingsperiode van 3 jaar
- Het kopen of het huren van toestellen op producten voor eigen gemak zijn niet gedekt
(o.a. elektrisch bed of matras, rolstoel, poederspray )
- Alles wat betreft esthetische schade is niet gedekt (verzorging of behandeling van
littekens)
 Voor meer inlichtingen rond deze polis kunt u steeds terecht bij het secretariaat.
Graag ook het rekeningnummer vermelden waarop de vergoeding kan gestort worden
a.u.b.

3. Derde wijnproefavond van de ouderraad.
De ouderraad organiseert op zaterdag 24 november 2018 haar derde wijnproefavond.
Wijnen van over de hele wereld worden deskundig voorgesteld door wijnhandel Neyt uit
Waarschoot.
Een viertal wijnen zullen extra in de kijker geplaatst worden met een passend stukje kaas van
Delikaas uit Eeklo.
Je hoeft helemaal geen wijnkenner te zijn; deze avond richt zich tot iedereen! Zowel ouders,
grootouders, familie en alle andere sympathisanten van de school zijn welkom!
Graag vooraf inschrijven via mail naar or.dewegel.wijn@gmail.com, met vermelding van naam
en aantal personen en door storting van 10 euro per persoon op rekening van Ouderraad De
Wegel op BE06 8915 5408 4622. Graag voor 18 november 2018.
Uw favoriete wijnen kunnen ter plaatse besteld worden. Alle afhalingen gebeuren op school
op vrijdag 7 december 2018 tussen 15.30 uur en 17.30 uur
Een uitnodiging met meer info wordt jullie nog bezorgd.

4. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2019-2020
Voor de scholen van onze scholengemeenschap KaBoE (Katholiek Basisonderwijs Eeklo) vindt
u hieronder de inschrijvingsperiodes en capaciteit voor het schooljaar 2019-2020.
Basisregel
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn
uitzonderingen. Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de
anderen (zie hieronder).
Recht op voorrang bij inschrijvingsperiodes


De kinderen uit dezelfde leefeenheid als kinderen die reeds op school zijn ingeschreven
(die één of meerdere (stief-) broertjes en/of zusjes op school hebben), krijgen recht op
voorrang bij inschrijving.
Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 14 januari 2019 tot en met donderdag
24 januari 2019. Aanmelden kan dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur of na afspraak,
telefonisch of via mail.
Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.
 Kinderen van onderwijzend en ondersteunend personeel van de school kunnen
ingeschreven worden vanaf maandag 28 januari 2019 tot en met vrijdag 1 februari
2019. Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht
 Op maandag 18 februari 2019 kan vrij worden ingeschreven tussen 8.30 en 16.00 u.
Daarna na telefonische afspraak met de directie en tot de maximumcapaciteit van onze
scholen is bereikt.

BELANGRIJK!
Als uw kind geboren is in het jaar 2017, is inschrijven tijdens de hierboven voorziene
periodes aanbevolen, ook al kan het slechts instappen tijdens het schooljaar 2020-2021.
Eenmaal uw kind in het inschrijvingsregister is opgenomen, zal u, op het gepaste tijdstip
(dicht bij de instapdatum), worden uitgenodigd voor verdere kennismaking met de werking
van de school.
Capaciteit van onze scholen
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt voor onze scholen (en vestigingen) volgende
capaciteit vastgelegd:
Niveau
School (vestiging)
De Meidoorn
De Wegel
Sint-Jozef
Sint-Janneke
Sint-Antonius

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

240
260
75
100
150

400
400
275
250

Inschrijvingen gebeuren steeds in het kantoor van de directeur:
5. Studenten op weg naar meesterschap
Vanaf november start een groep stagiairs , verbonden aan de Artevelde Hogeschool hun
stageperiode. Voor het eerst dit schooljaar zullen deze studenten op maandag in de klas
meehelpen . De leerkrachten zullen de studenten de mooie kant van het vak laten zien en
zullen hen de uitdagingen van het lesgeven en klashouden bijbrengen. We mogen deze
studenten verwelkomen in 1D, 3A,3C,3D,4A,4C, 5C en 6A.
We zijn blij om op een nieuwe manier te mogen samenwerken met de Hogeschool en zo
onze kennis en ervaring te mogen overbrengen.
We verwelkomen ook graag juf Céline die gedurende een heel jaar halftijds bij ons
praktijkervaring zal opdoen. Haar mentor Juf Hilde zal haar via het duaal leertraject wegwijs
maken in de zorg op onze school. Céline zal ook deels gecoacht worden door Juf Katrien die
eveneens de opleiding tot mentorschap volgt.
De Wegel maakt werk van jonge mensen en dat komt iedereen te goede!
Van harte welkom !

6. Ontmoetingmomenten ouders nieuwe peuters
Peuterkijkdagen 2018-2019
donderdag 7 februari 2019 om 10.00 uur
vrijdag 8 februari 2019 om 13.45 uur
De directie kan geen persoonlijke rondleiding meer geven voor iedere ouder en peuter apart.
Wij organiseren daarom peuterkijkdagen voor alle peuters die in de loop van dit schooljaar
zullen starten. Op deze dagen kunnen de peuters met hun ouders reeds kennismaken met
onze kleuterschool met een rondleiding. Er wordt op die dag heel wat info doorgegeven.
De ontmoetingsmomenten voor ieder instapmoment (zie tabel hieronder) zijn gericht naar de
peuters en hun ouders die zullen starten op het volgende instapmoment.
Geboren tot en met…
3 maart 2016

Instapdatum
03/09/18

5 mei 2016

05/11/18

7 juli 2016

07/01/19

1 augustus 2016

01/02/19

11 september 2016

11/03/19

23 oktober 2016

23/04/19

3 december 2016

03/06/19

Geboren vanaf 4 december 2016
t.e.m. 2 januari 2017

02/09/19

Ontmoetingsmomenten
Dinsdag 28 augustus 2018
17.00-18.00 uur
Woensdag 24 oktober 2018
09.00-11.00 uur
Woensdag 19 december 2018
09.00-11.00 uur
Woensdag 30 januari 2019
09.00-11.00 uur
Woensdag 27 februari 2019
09.00-11.00 uur
Woensdag 3 april 2019
09.00-11.00 uur
Dinsdag 28 mei 2019
09.00-11.00 uur
Dinsdag 27 augustus 2019
17.00-18.00 uur

7. Het 3e leerjaar ging eind oktober 2018 op bosklassen
Van woensdag 24 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 2018 beleefden de kinderen van
het 3e leerjaar voor drie dagen “Bosklassen”. Wegens werkzaamheden op het domein
Puyenbroeck moesten we dit jaar eenmalig uitwijken naar Lokeren. De kinderen genoten van
een bosverkenning, een bosspel, knutselen met bosmaterialen, een heel rustige nacht,…
Dank aan de leerkrachten van het 3e leerjaar voor de voorbereiding en de zorgzame
begeleiding van de kinderen. Hun belevenissen kan je binnenkort volgen via de website.

8. Leerlingenraad
Op 1 oktober 2018 kwam de leerlingenraad voor het eerst samen. Deze groep kinderen
vertegenwoordigen de klas en mogen hun mening geven over wat goed loopt op school en
wat we beter bijsturen.
Tijdens de eerste vergadering hebben we een voorzitter en een secretaris aangeduid. We
doopten ook 3 meters en peters die de nieuwe leden wegwijs zullen maken.
Ook dit jaar ziet de groep er weer geëngageerd en veelbelovend uit. Zij zullen met veel
goesting en veel zin voor initiatief frisse ideeën uit de klasgroep meebrengen.
U hoort er zeker nog van !

9. Invullen van schooltoelage
In samenwerking met wijkcentrum DE KRING Eeklo en OCMW Eeklo en onze school willen
we jullie graag bijstaan bij het invullen van de schooltoelage. We voorzien hiervoor 2
zitdagen . Kom gerust langs , we beantwoorden ook je vragen i.v.m. de UiTPAS met
kansentarief.

16 november 2018 tussen 8.00 uur en 9.30uur
19 november 2018 tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
wanneer?
Basisschool DE WEGEL secretariaat.
waar?
Wat breng je mee?

identiteitskaart en pincode ( indien je die hebt)

Meebrengen?
klevertje van het ziekenfonds
----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Papierlag ouderraad
De ouderraad dankt alle ouders, grootouders en sympathisanten uit de buurt voor hun steun
aan onze vorige papierslag: we verzamelden in het weekend van 19/20 oktober weer twee
bomvolle containers oud papier en karton! De opbrengst daarvan komt ten goede aan de
schoolwerking.
Begin alvast te sparen voor onze volgende editie op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019!
11. Voorleesweek
Wij doen mee aan de grote voorleesdag in de week van 19 november 2018. De ouderraad
komt voorlezen in heel wat klassen.

12 Varia
-We vernieuwen na de herfstvakantie het klasmeubilair in twee 2e kleuterklassen
-Voor een grotere veiligheid van de kleuters zal het hek aan de hoofdingang op maandagdinsdag-donderdag-vrijdag pas opengaan bij het belteken om 12.05 uur. Mogen wij vragen
aan alle ouders en grootouders om de school niet vroeger binnen te komen. Een openstaand
hek op dat moment met heel wat kleuters die naar de eetzaal gaan is niet veilig. Dank voor
jullie medewerking en geduld.
-In de herfstvakantie gaan en terug werken door op onze school. De ramen en deuren van de
turnzaal kleuter worden dan vernieuwd. Wij zijn blij dat alle grote bouwwerken achter de rug
zullen zijn en zijn blij jullie kinderen dagelijks in mooie schoolgebouwen en in een mooie
schoolomgeving ontvangen.
-Wij werken in de toekomst aan een veilige afbakening tussen kleuterspeelplaats en
speelplaats van het lager.
-Op donderdag 8 november 2018 komt de schoolfotograaf op bezoek en zal alle kinderen
individueel fotograferen. Van alle klasgroepen zal een klasfoto gemaakt worden. De klasfoto

voor de 1e kleuterklassen wordt pas op 6 juni 2019 gepland wanneer deze klasgroepen
definitief zijn gevormd.
-Leerkrachten lager leggen momenteel een proces af om bij de start van het volgende
schooljaar te starten met een volledig vernieuwde wiskundemethode.

-Wij doen mee aan de grote voorleesdag in de week van 19 november 2018. Leden van de
ouderraad komen voorlezen in heel wat klassen.
-Op dinsdag 4 december 2018 verwachten we de komst van de Sint. Zal hij terug kamperen
op onze school? Heeft hij terug zijn pieten verloren of niet?
-Op vrijdag 7 december 2018 organiseert de ouderraad terug een quiz-avond. Zij die er reeds
bij waren kunnen getuigen van een kwalitatieve quizavond. Binnen een ploegje van 4
deelnemers moet er een link zijn met onze school. Dus ouders en leerkrachten verenig u nu
al, bereid u voor en ga de uitdaging aan!
-Op donderdag 13 december 2018 organiseren wij oudercontacten voor de ouders van de
kleuters. Uw aanwezigheid is een stimulans voor de juffen voor hun dagelijks enthousiasme.
-Om de kerstvakantie in stijl in te zetten organiseert de ouderraad een gratis kerstdrink op
vrijdag 21 december 2018. Vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur is iedereen welkom om een glaasje
te drinken.

