
 

 

 

 

 

 Beernem, 29 september 2021 

 

Beste ouders 

 

Fietsveiligheid 
Onder een stralende zon mochten de leerlingen genieten van een mooie 

strapdag! De kleuters leerden heel wat bij over de fiets en de kinderen van het 

lager sloten de week af met een fietstocht door Beernem, vergezeld door de 

politie. Voor alle leerlingen werd het een heerlijke fietsdag met uitdagende 

activiteiten! 

De politie kwam deze week langs voor de fietscontrole en bij heel wat fietsen bleken de verlichting 

en de remmen niet in orde. Mogen we vragen om dit in orde te brengen en het fluojasje niet te 

vergeten. Als er met de klas gefietst wordt, verplichten we een fietshelm. 

 

Covid 
We hadden gehoopt op een covidvrij schooljaar maar dit is helaas niet het geval. Vorige weken zat er 

al een klas in quarantaine, deze week is er opnieuw een volledige klas naar huis gestuurd. Van zodra 

er twee besmettingen zijn in de klas moet iedereen naar huis om getest te worden. Als de eerste test 

negatief is, mogen deze leerlingen terug naar school komen, ze moeten geen 10 dagen meer in 

quarantaine. Om verdere besmettingen te voorkomen, vragen we om uw zoon/ dochter thuis te 

laten bij volgende symptomen: 

- koorts, 

- moeilijk kunnen ademen, 

- vaak hoesten, 

- niet meer goed kunnen proeven of ruiken, 

- verkoudheid, 

- zich ziek voelen… 

De huisarts zal beslissen of een test nodig is. Je kan ziek worden tot 14 dagen na je contact met de 

persoon met corona. 

 

Zwemmen 
Doordat het zwembad in Beernem gesloten is, kunnen we niet meer tweewekelijks gaan zwemmen. 

We vinden het toch belangrijk om in te zetten op veiligheid en zelfredzaamheid, dus gingen we in 

gesprek met naburige scholen om zwemtijd in De Valkaart te krijgen. Dat is niet evident, omdat De 

Valkaart zo goed als volgeboekt is. Met de 4 Beernemse scholen (Ter Bunen, De Zonnebloem, Sint-

Joris en De Regenboog) delen we een tweewekelijks tijdslot op vrijdagvoormiddag. Om beurten 

kunnen we dus in Oostkamp gaan zwemmen. Het zwembad heeft een maximum capaciteit van een 

100-tal leerlingen, dus niet alle leerlingen zullen kunnen zwemmen. Samen met de andere 

Beernemse scholen kiezen we ervoor om de kinderen van het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar zoveel 

mogelijk te laten oefenen. Voor de kinderen die nog niet kunnen zwemmen, is er watergewenning en 

zweminitiatie. Er zijn 4 zwembeurten voor de leerlingen van het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar: 

- vrijdag 29 oktober 

- vrijdag 21 januari 

- vrijdag 29 april 

- vrijdag 24 juni 

De prijs hiervan zal op de maandelijkse schoolrekening komen.  



Ingang van de school 
We sommen graag nog eens op welke ingangen er zijn op de school, en wie welke toegang gebruikt: 

 

Er zijn 3 poorten die toegang bieden tot de school. Waar deze poorten gelegen zijn, zie je op 

onderstaand plan. 

  

 

 

 

  

  

Peuters van de instapklas worden door de ouders naar de klas gebracht. Alle andere ouders nemen 

afscheid van hun kind aan de schoolpoort. 

Telaatkomers komen binnen langs de Jachthoornstraat. Let op, hier geldt eenrichtingsverkeer! 

 

Komt je kind met de fiets naar school? Aan elke poort is er een fietsenstalling binnen het 

schooldomein. 

 

 

 

Poort Schooldreef 

Ingang voor alle kleuters 

Poort Jachthoornstraat 

Ingang voor 1e, 2e, 3e, 4e leerjaar 

secretariaat, directie, lerarenkamer 

BKO ’t Knipoogje 

opvang vanaf 6.30u tot 18.30u 

Poort Beukendreef 

Ingang voor 5e, 6e leerjaar 



Contact met de juf 
Tijdens de infoavond werd het al gezegd, maar we herhalen het graag nog eens. Voor vragen, 

problemen of onduidelijkheden over de klaswerking, kun je rechtstreeks met de leerkracht van je 

kind contact nemen. In de kleuterklassen kan dit via het heen en weerschriftje, in de lagere klassen 

kan dit via de agenda. Je kunt ook steeds een briefje meegeven in de boekentas, maar hou er 

rekening mee dat kinderen soms vergeten om een briefje af te geven. 

 

Enkele praktische mededelingen 
- de studie kost voor iedereen 2 euro 

- warme maaltijd kleuter 2,8 euro, lager 3 euro 

- middagtoezicht 1 euro 

- soep 0,5 euro 

- slaapklasje 1,5 euro 

- fluohesje gratis maar bij verlies 3 euro 

- turnkledij: t-shirt 8 euro, jongensbroek 9 euro, meisjesbroek 13 euro 

Je krijgt een fiscaal attest voor de studie, middagtoezicht en het slaapklasje. 

 

Ouderraad 
In de ouderraad zijn er enkele wijzigingen gebeurd. Kim De Ketelaere, Saar 

Muylaert en Charlotte Van Thournout zijn niet langer lid van de ouderraad, 

Jürgen Craeymeersch geeft de fakkel van het voorzitterschap door.  

De nieuwe voorzitter is Nino De Moor, papa van Jules De Moor (K3B).  

De nieuwe secretaris is Letitia Neyrinck, mama van Wout Degrande (K3B). 

We wensen Nino en Letitia veel succes en zijn dankbaar voor het vele werk 

dat de ouderraad verricht ten voordele van de school. 

 

Noteer alvast deze activiteiten in de agenda: 

- zondag 31 oktober 2021: Halloween ontbijt 

- zaterdag 19 februari 2022: Quiz 

- vrijdag 24 juni 2022: Uitwuif Uitstuif Fuif 

 

Like us on Facebook 
Heb je de school al gevonden op Facebook? We delen geregeld leuke foto’s, 

filmpjes en weetjes over de school.  

Je vindt ons via deze link: https://www.facebook.com/VBSDeRegenboogBeernem 

Deel de pagina gerust ook met oma’s en opa’s, tantes en nonkels… 

 

Kalender 
-vrijdag 1 oktober: facultatieve verlofdag 

-zondag 31 oktober: Halloween ontbijt door de Ouderraad, warm aanbevolen! 

-vrijdag 12 november: pedagogische studiedag 

-dinsdag 23 november: grootouderfeest 

 

 

https://www.facebook.com/VBSDeRegenboogBeernem


Trooper 
We zijn sinds kort op Trooper te vinden. 

Trooper is een website die ervoor zorgt dat je onze school kan steunen door één extra klik wanneer 

je online shopt. En jouw aankopen kosten je geen eurocent meer. 

 

Hoe werkt Trooper? 

1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/vbsderegenboogbeernem 

2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij 

ons wil steunen. 

3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra. 

4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze scholen. 

 

Met de eerste opbrengsten willen we de speelplaatskoffers vernieuwen. Voor elke speelplaats wordt 

er geregeld nieuw speelgoed aangekocht om het spel en plezier tijdens de speeltijden te verhogen. 

Elk kind vaart er dus wel bij om vanaf nu te shoppen via Trooper! 

 

Meer dan 600 webshops doen mee met het geweldige initiatief van Trooper.  

Enkele voorbeelden: Coolblue, Krëfel, Mediamarkt, Bol.com, Dreamland, Fun, Hema, Booking.com, 

Expedia, Cheaptickets, Centerparcs, Landal, Tofs, JBC, Zalando Lounge, de Bijenkorf, ICI Paris XL, 

Farmaline, De Online Drogist, FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift, Collect&Go, Takeaway, 

Wijnvoordeel … 

 

Geef het zeker ook door aan familie en vrienden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het Regenboogteam 

Ingrid Vanhaecke 

Charlotte Van Thournout 

http://www.trooper.be/vbsderegenboogbeernem
http://www.trooper.be/vbsderegenboogbeernem

