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Beste ouders
Een nieuwe schooljaar, een nieuw avontuur is van start gegaan. En meteen is er heel wat beweging op
onze verschillende vestigingen: vele kinderen ontmoeten vrienden en wisselen vakantiebelevenissen uit.
Bedankt voor de grote belangstelling bij het begin van het schooljaar.

Tekst Fr

Ook ons schoolteam maakt een grote beweging mee. Samen met de veranderende maatschappij, willen we
toekomstgericht werken. Er komt heel wat op een school af, maar ook op onze kinderen. In welke wereld
zullen ze later terecht komen en wat hebben ze nodig om daarin zelf te leven?
Daarover dachten we na. Sterker worden in de eigen talenten, samenwerken, vaardig worden in het zoeken
van oplossingen, … zijn uitdagingen voor het onderwijs van de 21ste eeuw. En dit niet alleen voor
leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Ook voor hen moeten, met de langere loopbaan in het vooruitzicht,
nieuwe organisatievormen worden uitgewerkt.
De overheid en de maatschappij verwachten van een school kwaliteitsvol onderwijs. Daarvoor krijgt de
school meer en meer autonomie. Hopelijk ook voldoende middelen!
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe vorm van samenwerken: we werken voortaan met teams.
Deze teams dragen zorg voor alle kinderen van het leerjaar, voor hun leerproces. We willen elk kind zo goed
mogelijk volgen in de eigen ontwikkeling.
Elk team bestaat uit klastitularissen, bijgestaan door één of twee teamleerkrachten+. Deze leerkrachten
zullen zich inzetten binnen het leerjaar en vooral binnen de klas. Met twee zie je meer en kan je sneller
kinderen ondersteunen. Samen zullen de leerkrachten van elk team de taken verdelen.
(vervolg op volgende pagina)

TEAM JK (jongste kleuters): juf Ilse,
juf Christine en juf Christine

TEAM OK (oudste kleuters): juf Rika, TEAM 1: juf Linda, juf Lieve, juf Ann
en juf Annelies
juf Christine en juf Ellen

TEAM 2: juf Miet, meester Dirk, juf
Cynthia en juf Karen

TEAM 3: juf Karin, meester Willem,
juf Begga en juf Lut DW

TEAM 4: juf Hilde, juf Lut, meester
Stijn, juf Romanie en meester Guy

TEAM 5: juf Katleen, meester Hans en
juf Niki

TEAM 6: juf Lut, juf Liesbeth en juf
Lieselot

TEAM BEWEGING: juf Katrien, meester
Kevin en juf Christine

Deze vernieuwing wordt gesteund door het nieuwe leerplan ZILL (= Zin in Leven en
zin in Leren), dat we vanaf dit schooljaar verkennen.
Het leerplan biedt een nieuwe kijk op de totale ontwikkeling van kinderen: van de
eigen persoonsontwikkeling tot de ontwikkeling van hun cultuur (wiskunde,
talen, media, muzische, …).
We zetten dit schooljaar ook STEM op het programma. Meester Guy neemt alle
kinderen mee in de wereld van techniek, verbonden met andere leervakken. We
hebben daarvoor een techniekklas ingericht. We
kochten materialen van LEGO Education, mede
met steun van de opbrengsten die onze ouderraad
het voorbije schooljaar heeft verzameld uit o.a. de
pizzaverkoop.
We zijn dit schooljaar gestart met veel GOESTING, met veel uitdagingen …
We voelen dat diezelfde goesting er ook is bij onze kinderen!
Samen kunnen we veel meer! Veel succes aan iedereen.
Freddy Baeyens, directeur

NIEUWE TEAMLEDEN
Ik ben Liesbeth De Vriendt, 22 jaar en woonachtig in Zele. Vanaf 1 september
start ik als teamleerkracht 6+ op De Kouter-basis, de school waar ik zelf ook mijn
kinderjaren doorbracht. Aangezien ik in het dagelijkse leven een bezige bij ben, kijk
ik er vol ongeduld naar uit om met die ingesteldheid de leerlingen van het zesde
leerjaar op een actieve, creatieve en vooral boeiende manier klaar te stomen voor
een nieuw hoofdstuk in de schoolloopbaan. Laat die eerste
dag maar komen!
Mijn naam is Dirk De Rudder. Ik ben 42 jaar, woon in
Lokeren en ben vader van twee jongens van 7 en 9 jaar
oud. Ik werkte eerst op een bedrijf maar een paar jaar
geleden, toen mijn twee zonen naar school begonnen gaan,
ontdekte ik dat ik veel liever leerkracht wilde worden en
ging daarvoor zelf terug naar school. Ik werkte vorig jaar al
op een andere school in Zele en start dit jaar op De Kouter-basis als
teamleerkracht+ in het tweede leerjaar. HIer zal ik met veel enthousiasme helpen
om alle leerlingen de beste kansen te geven om te leren en zich goed te voelen op
school. Ook zal ik mij als media-coach inzetten om ICT en media meer aanwezig te
maken en zinvol te integreren in alle leerjaren van de school.
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Tijdens de grote vakantie werden heel wat schilderwerken uitgevoerd.
De nieuwe broodrefter op het Kapelhof kreeg een volledige facelift.
Op de klusjesdagen eind augustus werden op alle vestigingen werkjes
uitgevoerd door de leerkrachten. Ook onze poetsploeg en
onderhoudsman Walter hebben knap werk geleverd.

Op onze speelplaatsen was het
gezellig druk. Na een lange
vakantie is er veel te vertellen ...

Op het einde van de startvergadering voor het schoolteam
volgens de overgangsgesprekken. Leerkrachten nemen de
tijd om met alle collega’s van de voorgaande klassen een
gesprek te voeren, zodat ze een goed beeld krijgen van de
leerlingen om van bij het begin de kinderen goed te kunnen
begeleiden in hun ontwikkeling.
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Op 30 augustus nodigden we alle kleuters en hun ouders uit die dit
jaar naar ‘t Cederlaantje komen. Het werd een prettig weerzien met
de vriendjes en de juffen of misschien een eerste kennismaking met
de eerste kleuterklas van juf Ilse.
Het nieuwe jaarthema is ‘We bouwen erop los’. Ja de nieuwe zaal
is in aantocht. Binnen enkele weken start de opbouw. We vroegen
dan ook alle bezoekers om eens wens te schrijven op onze ‘muur’!

Enkele kleuters mochten tijdens het
infomoment het nieuwe klimeiland
inspelen.

Onze belevenissen kan je volgen op facebook ‘Cederlaan’ of op onze website www.dekouterbasiszele.be
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We verwelkomen graag onze nieuwe voorzitters van de ouderraad: Veronique Van Den
Hof en Christof Blancquaert. Veel succes.
Een eerste vergadering van de ouderraad ging door eind augustus op de Koevliet met
een vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en directies van De Kouter-basis en
De Kleuterkouter.
Kan jij je tijdens het schooljaar enkele momenten vrij maken om activiteiten mee te helpen organiseren?
Ben jij begaan met de school waar 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.

K ALENDER
05/9: ouderavond 2L t.e.m. 6L (19.30)
07/9: ouderavond Cederlaan (19.00)
zwemmen voor 2B-4B (8.30), 2C-4A (9.00) en 2A-4C (9.30)
08/9: koutkring (welkom) in de Kouterkerk (13.15)
14/9: zwemmen voor 2B-4B (8.30), 2C-4A (9.00) en 2A-4C (9.30)
15/9: toonmoment sport, spel en cultuur uit Zele
op de Koevliet (nm)
21/9: zwemmen voor 2B-4B (8.30), 2C-4A (9.00) en 2A-4C (9.30)
toneel voor 3L en 5L in de Wiek (‘t Is altijd wat ...)
22/9: sport- en strapdag op de Cederlaan
23/9: startviering voorbereid door 3L in de Kouterkerk (10.30)
28/9: kleuterkring Cederlaan en aansluitend koffiemoment (8.30)
28/9: zwemmen voor 2B-4B (8.30), 2C-4A (9.00) en 2A-4C (9.30)
29/9: dag van Moeder Julie: startviering in de Kouterkerk (8.40)
en in de namiddag spelletjesnamiddag op de Koevliet
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INFO
Belangrijke
telefoonnummers
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 !

* maandag 2 okt 2017: vrije dag
* dinsdag 3 okt 2017: vrije dag: jaarmarkt en studiedag lkr
* herfstvakantie: ma 30 okt t.e.m. zo 5 nov 2017
* woensdag 15 nov 2017: pedagogische studiedag
* kerstvakantie: ma 25 dec 2017 t.e.m. zo 7 jan 2018
* krokusvakantie: ma 12 feb t.e.m. zo 18 feb 2018
* paasvakantie: ma 2 april t.e.m. zo 15 april 2018
* maandag 30 april 2018: vrije dag
* dinsdag 1 mei 2018: Dag van de Arbeid
* donderdag 10 mei 2018: Hemelvaart
* vrijdag 11 mei 2018: brugdag
* maandag 21 mei 2018: pinkstermaandag

VERLOREN
Elke vrijdag om 15.35u. zullen de verloren voorwerpen
in een doos onder het afdak van de Koevliet geplaatst worden.

Een groepsfoto van het eerste leerjaar

SCHOOLTEAM 2017-2018
Wij hebben er goesting in ...

Boven: Lut De Wilde (T3+), Linda Van Cauteren (T1B), Lieve De Graef (T1C), Lieselot Floryn (T6B), Cynthia Van Den
Bossche (T2B), Ann Van Winkel (T1A), Miet Creve (T2A), Annelies Lootens (T1C/T1+), Begga Van Den Broeck (T3+), Anic
Beirens (onderhoud), Liesbeth De Vriendt (T6+), Romanie Merlin (T4C), Martine D’Hooghe (zorgco), Freddy Baeyens (dir),
Hans Van Lysebettens (T5A), Guy Holbrecht (T4+), Niki De Rycke (T5+) en Stijn Van Puyenbroeck (T4B)
Onder: Kevin Auman (TBew), Katrien Moens (TBew), Monique Jacobs (Secr), Karen De Wilde (T2C), Willem Van Acker
(T3A), Katleen Engelbeen (T5B), Katleen Neus (onderhoud), Dirk De Rudder (T2+), Lut Blondeel (T4A), Hilde Van Den
Broeck (T4A), Rika De Vos (Tok), Ellen Parthoens (Tok), Christine Roels (TK+), Christine Van Driessche (Tjk+), Ilse Van
Driessche (Tjk), Lut Anthuenis (T6A) en Karin Van Hecke (T3B)

