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1 september: het nieuwe schooljaar start. Wat zijn we blij!
Reeds enkele weken werd het schooljaar stevig voorbereid. Er werd
gepoetst en heel wat geklust. In elke klas lagen de materialen reeds
enkele dagen klaar. Een kaartje kwam bij elk kind toe als
verwelkoming van het nieuwe schooljaar.

Tekst Fr

Goeie morgen klonk het wel honderden keren op deze eerste
schooldag. Niet alleen die eerste dag, maar voor ons mag het nog
een heel schooljaar lang!!! Het is trouwens ons eerste thema van het
jaarproject rond een goedgevoel school. We zijn overtuigd dat door
vele kleine dingen het goedgevoel aanwezig kan zijn bij onze
kinderen, ouders en schoolteam! Daar gaan we dit schooljaar voor!
Twee nieuwe collega’s in het vierde leerjaar vervangen juf Mimi en
meester Guy wegens ziekte. Meester Stijn is nieuw in het eerste.

Een bijzondere dank spreken we graag uit naar alle ouders die eind
juni de ouderbevraging hebben ingevuld. In de volgende
Koutkranten brengen we jullie verder op de hoogte van de resultaten.
Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe!
Freddy Baeyens, directeur

VERNIEUWINGEN
Tijdens de grote vakantie is er heel wat gebeurd!
De ouderraad kocht een groot springkasteel aan met de opbrengst
van de pizzaverkoop. Op de Koevliet werd een mooie uitbreiding van
de speeltoren gerealiseerd.
Op de Cederlaan kreeg de eerste kleuterklas van juf Ilse een mooie
facelift: nieuwe meubeltjes, frisse kleuren, nieuwe gordijnen, ... Ook
de kleutertoiletten werden vernieuwd. Een nieuwe grote wasbak
voor de kleuters werd aangebracht. We wachten het nieuwe
bouwwerk niet af. De ouderraad bracht een nieuwe laag verf aan in
de toiletten. Dank voor deze samenwerking!!
In de lagere school werden 2 nieuwe ledbeamers geplaatst. Ook
werden een aantal nieuwe ledverlichtingen op school opgehangen.
Ook juf Niki krijgt een vernieuwde zorgklas.
Dit schooljaar zijn er 10 klassen op de Koevliet. Dit betekent veel
eters in de refter. We kozen om te eten in 2 shiften en we laten de
kinderen eten in een opgefriste en herschikte eetplaats.

NIEUWE TEAMLEDEN
Ik ben Romanie Merlin en ben 22 jaar. Ik woon in Zele en ga hier ook elk weekend
naar de scouts als leidster. Vanaf 1 september sta ik in 4A op de school waar ik zelf
als kind heb gezeten: de Kouter-Basis. Ik kijk er enorm naar uit om aan het
schooljaar te beginnen. Dat we ontzettend veel leuke dingen mogen doen en
ontdekken. Ik sta al te popelen!
Ik ben Stijn Van Puyenbroeck, 27 jaar en woon in Zele.
Sinds dit schooljaar ben ik nieuw op de Kouter-basis. Ik ga
met de kinderen van het eerste leerjaar op weg om ze te
leren lezen, schrijven, rekenen, ... en dit met heel veel
enthousiasme! Dat het een leerrijk, creatief en
superfantastisch schooljaar zal worden, daar ben ik al zeker
van. Hopelijk jullie ook?
Ik kijk er alvast naar uit!
Mijn naam is Lutgarde Blondeel. Vorig schooljaar heb ik al
even mogen kennis maken met de Kouter-basis. De
positieve sfeer van de school sprak me meteen aan. Ik heb enorm veel zin om mee
te werken met de groep leerkrachten en met de leerlingen van 4B. Vroeger werkte ik
met veel plezier in de gehandicaptensector, maar ik was toe aan iets nieuws. Via
volwassenenonderwijs heb ik dan gestudeerd voor leerkracht. Thuis heb ik 3 zonen
en een echtgenoot. Wij sporten allemaal graag, dus daar gaat een groot deel van
onze vrije tijd naartoe. Ik kijk er naar uit om iedereen goed te leren kennen en een
bijdrage te kunnen leveren aan de werking van de Kouterbasis.

Mijn naam is Eva De Munck. Ik ben woonachtig te
Zele-Heikant. Ik werk sinds 6 jaar als kleuterjuf overal binnen Zele. Ik sta
graag bij de jongste kleuters die met hun enthousiasme mijn dag kleuren.
ook de oudste kleuters kunnen me bekoren met hun nieuwsgierige en
leergierige zelve. Mijn creativiteit en graag werken zijn mijn grootste troef,
ideaal in het onderwijs!

SCHOOL
TEAM 2016-2017
SCHOOLTEAM
Directeur: Freddy Baeyens
Administratieve medewerkers: Monique Jacobs en Tineke Lootens

Nieuwe uitdaging: spelen met elk
aar
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aar..

Klasleerkrachten van de lagere school (Koevliet/Kapelhof)
1L Ann Van Winkel(1A), Linda Van Cauteren(1B),
Lieve De Graef/Annelies Lootens(1C) en Stijn Van Puyenbroeck(1D)
2L Miet Creve(2A), Cynthia Van Den Bossche(2B) en Karen De Wilde(2C)
3L Willem Van Acker en Els Van Wiele(3A), Karin Van Hecke(3B)
en Hilde Van Den Broeck/Lut De Wilde(3C)
4L Romanie Merlin(4A) en Guy Holbrecht/Aniek Tackaert(4B)
5L Hans Van Lysebettens(5A) en Katleen Engelbeen(5B)
6L Lut Anthuenis(6A), Lieselot Floryn(6B) en Brecht Verbeke(6C)
Zorgleerkrachten: Annelies Lootens(1/2L), Eva De Munck(1L),
Begga Van Den Broeck(3L/4A), Niki De Rycke (2/6L) en Aniek
Tackaert (4B/5L), Linde D’Heer(GOBO) en Martine D’Hooghe
(zorgcoördinator)
Bewegingsopvoeding: Katrien Moens en Kevin Auman (zwemmen)

Speeltoren Koevliet, die werd uitgebreid

‘t CEDERL
A ANTJE
CEDERLA

Onze belevenissen kan je volgen op
facebook ‘Cederlaan’ of op onze
website www.dekouterbasiszele.be
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NIEUW in het SCHOOL
SCHOOL-REGLEMENT
Het is voortaan voorboden dat onze leerlingen een gsm
meehebben op school. In uitzonderlijke omstandigheden
kan een toestemming van de directie verkregen worden.
Vanaf dit schooljaar bieden we alleen nog plat water
aan. Frisdranken en melk worden geschrapt uit het
aanbod. Onze kinderen mogen nog zelf eigen water
meebrengen!

“In een muzisch klimaat
zichzelf ontmoeten en
ontplooien met anderen”

De opvang ’s morgens en ’s avonds kost vanaf dit
schooljaar slechts 1,25 euro per begonnen half uur.
We verwachten de betalingen uiterlijk 3 weken na het
meegeven van de rekeningen.
Onze leerlingen mogen vanaf dit schooljaar maar 5 halve
dagen onwettig afwezig zijn. Daarna wordt een dossier
samen met het CLB opgestart.

Klasleerkrachten van onze kleuterschool
(’t Cederlaantje)
1K Ilse Van Driessche
2K Ellen Parthoens
3K Rika De Vos
Zorgleerkrachten: Christine Van Driessche
en Christine Roels (zorgcoördinator)
Kleuterturnen: Christine Van Driessche
Ambulante leerkracht: Eva De Munck
Kinderverzorgster: Marleen Ottoy
Opvang Cederlaan:
Katrien Van Acker (ochtendopvang)
en Sara Van Vlierberghe (avondopvang)

Voor de ganse school:
Muzo-coach: Christine Roels
ICT-coördinatoren: Dirk De Schepper
en Kim De Smet

Media-coach: Aniek Tackaert
Ondersteunend personeel:
Onderhoud: Walter Imschoot
Poetsonderhoud: Anic Beirens, Monique D’Hollander,
Katleen Neus (Koevliet/Kapelhof) en Sara Van
Vlierberghe (Cederlaan)
Middagtoezicht:
Kris Vervaet/Karina Meersman (Koevliet), Nadine
Thienpondt (Kapelhof) en Katrien Van Acker en Gizem
Sac (Cederlaan)

K ALENDER
30/8:
02/9:
05/9:
07/9:
08/9:
15/9:
22/9:
23/9:
29/9:

ouderavond 1ste leerjaar (19.30)
koutkring (welkom) in de Kouterkerk (13.15)
ouderavond 2L t.e.m. 6L (19.30)
ouderavond Cederlaan (19.00)
zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5A (9.30)
zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5A (9.30)
zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5A (9.30)
startviering voorbereid door 3L in de Kouterkerk (10.30)
kleuterkring Cederlaan (8.30)
zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5A (9.30)
30/9: koutkring verzorgd door 6L in de Kouterkerk (13.15)

SCHOOLVA K A N T I E S
VRIJE
DAGEN

Een blij weerzien op het Kapelhof
Elke vrijdag om 15.35u. zullen de verloren voorwerpen in een doos onder
het afdak van de Koevliet geplaatst worden.

2016-2017

* maandag 3 okt 2016: vrije dag
* dinsdag 4 okt 2016: vrije dag: jaarmarkt en pedagogische studiedag
* herfstvakantie: maandag 31 okt t.e.m. zondag 6 nov 2016
* vrijdag 11 nov 2016: Wapenstilstand
* woensdag 7 dec 2016: pedagogische studiedag
* kerstvakantie: maandag 26 dec 2016 t.e.m. zondag 8 jan 2017
* krokusvakantie: maandag 27 feb t.e.m. zondag 5 maart 2017
* paasvakantie: maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2017
* maandag 1 mei 2017: Dag van de Arbeid
* dinsdag 2 mei 2017: vrije dag
* donderdag 26 mei 2017: Hemelvaart
* vrijdag 27 mei 2017: brugdag
Onze kleuters bij de start!
* maandag 5 juni 2017: pinkstermaandag

NIEUWS OUDERRA
AD
OUDERRAAD
Kan jij je tijdens het schooljaar enkele momenten vrij maken om activiteiten mee te
helpen organiseren?
Ben jij begaan met de school waarin je kind een groot deel van de dag doorbrengt en
wil jij ook jouw mening laten horen?
Of wil je gewoon wat meer ouders op een leuke manier leren kennen?
Dan ben jij de geschikte kandidaat om de ouderraad te vervolledigen of om lid te
worden van ons team van helpende ouders!
Laat je contactgegens achter op
ouderraadzelekouter@gmail.com
of neem een kijkje op facebook.com/ouderraadzelekouter.

INFO

Belangrijke telefoonnummers

FAMILIENIEUWS
Hoera! Een baby!

Febe, kleindochter van juf Lut (3C)

Stapten in het
huwelijksbootje ...
Frederic De Kesel en Barbara De Smedt,
dochter van juf Lieve (1C)
Tom en Evelien D’hauwer, dochter van
Monique D’Hollander (poetsonderhoud)

Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Het secretariaat is te bereiken
op secretariaat@dekouterbasiszele.be
CLB: 09/348 25 62
Revalidatiecentrum Koevliet 2A
052/44 52 84
OKO & ZO – naschoolse opvang
052/44 92 85
Deze dienst werkt dagelijks van
6.30 uur tot 18.30 uur !

