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Beste ouder(s),

De zomervakantie is weer voorbij en een nieuw schooljaar staat al terug in de startblokken. De batterijen van het

team zijn weer volledig opgeladen om er terug met volle moed en veel enthousiasme in te vliegen.

De naamsverandering is ondertussen doorgevoerd en we proberen BS Facet verder op de onderwijskaart van

Oostkamp te zetten.

Nemen jullie even de tijd om onderstaande nieuwsbrief door te nemen.

De items met een vragen extra aandacht...

EERSTE SCHOOLDAG

Op 1 september 2022 opent onze school terug zijn deuren om 8u15.

Er wacht de leerlingen terug een leuke verrassing en ook voor de ouders wordt er een tasje koffie aangeboden door

de OUDERRAAD.

WE BAKKEN ER SAMEN IETS MOOIS VAN

SCHOOLUREN

KLEUTER (WIJZIGING)

Omdat de speeltijden voor de kleutertjes over de middag soms te lang waren, hebben we beslist om elke middag een

kwartiertje vroeger te beginnen (13u15 i.p.v. 13u30).

van 8u35 tot 11u45 en van 13u15 tot 15u50 (op vrijdag tot 15u10)

op woensdag school tot 11u45.

TOEZICHT op de speelplaats vanaf 08u15 en vanaf 12u45

http://www.koningboudewijnschool.be/


LAGER

van 8u35 tot 12u10 en van 13u30 tot 15u50 (op vrijdag tot 15u10)

op woensdag school tot 11u45.

TOEZICHT op de speelplaats vanaf 08u15 en vanaf 13u15

BEREIKBAARHEID  DIRECTIE - ZORGCOÖRDINATOR - SECRETARIAAT - LEERKRACHTEN

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen voor een eventuele afspraak of gesprek met de directie, de

zorgcoördinator of een leerkracht (050/84.19.71):

● vanaf 8u15 tot 16u45 via het secretariaat bij Dorine
● via mail

secretariaat@bsfacet.be secretariaat
directie@bsfacet.be directie
zorg@bsfacet.be zorgcoördinator

● via de schoolagenda
● via Smartschool

NIEUWE TEAMLEDEN

BS Facet verwelkomt nieuwe ervaren teamleden.

Juf Katrien Masson is een leerkracht lichamelijke opvoeding die zowel in de kleuterklassen als lagere klassen enkele

uren turnen zal geven.

Juf Lien Vansteenkiste is een kinderpsycholoog die op woensdag tewerkgesteld zal worden.

Juf Liese Fagoo is een kinderverzorgster die op maandag, dinsdag en woensdag in de kleuterafdeling zal

ondersteunen.

INFOAVOND

Op dinsdag 6 september 2022 vindt onze infoavond plaats voor zowel het lager als het kleuter.

Die zal doorgaan in de klassen van de juffen en meesters. Jullie mogen die avond dus rechtstreeks naar de juiste klas

gaan. Jullie zullen een uiteenzetting van de klaswerking krijgen.

We zullen in 2 shiften werken

Op dinsdag 6 september 2022 worden alle ouders van de KLEUTERAFDELING uitgenodigd in de klas om 18u.

mailto:secretariaat.dorine@telenet.be
mailto:bs.koningboudewijn@telenet.be
mailto:zorgklas.boudewijnschool@gmail.com


Op dinsdag 6 september 2022 worden alle ouders van de LAGERE AFDELING uitgenodigd in de klas om 19u.

De INFOAVOND duurt ongeveer 45 minuten.

Nadien kan er nog gezellig even nagepraat worden met een drankje aan de bar in de eetzaal.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Het is de ideale kans om de klaswerking en klasafspraken te leren kennen.

SCHOOLREGLEMENT 2022 - 2023

De digitale versie van het wettelijk verplichte schoolreglement 2022 - 2023 geraakt momenteel niet geupload.

Van zodra het probleem opgelost is, zullen jullie de link ontvangen van het licht aangepast schoolreglement.

SMARTSCHOOL

Onze school blijft communiceren via Smartschool. Check dus nog zeker en vast dagelijks jullie Smartschool-app.

Voorlopig wordt nog steeds https://kboudewijn-sgr25.smartschool.be gebruikt.

Dit zal in de loop van september aangepast worden. Hierbij zal iedereen zijn vorige account moeten verwijderen en

een nieuw account toevoegen. jullie zullen daar allemaal de nodige uitleg over krijgen.

GOOGLE EDUCATION

BS Facet blijft zich nog verder verdiepen in de Google Education met hun Chromebooks. Dit schooljaar zal naast L5 en

L6 ook L4 starten met regelmatig gebruik van een Chromebook.

REGLEMENTERING BIJ AFWEZIGHEDEN

LAGER ONDERWIJS

“afwezigheidsbriefjes”

● Alle afwezigheden langer dan 3 opeenvolgende dagen: doktersattest!
● Voor ziekte minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen: geen doktersattest nodig!

Wel steeds een verantwoordingsbriefje uit het agenda (achteraan) invullen en aan de school bezorgen.

https://kboudewijn-sgr25.smartschool.be


Dergelijk briefje kan slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf ingevuld worden.

Vanaf de 5de keer is steeds een doktersattest vereist.

● andere gewettigde afwezigheden en afwezigheden met toestemming van de directeur moeten steeds
verantwoord worden met een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

KLEUTER ONDERWIJS

Sinds vorig schooljaar zijn ook de leerlingen van K3 (Kikkerklas) LEERPLICHTIG!
Die leerplicht houdt in dat elke 3de kleuter minimum 290 halve dagen aanwezig moet zijn in het schooljaar.
Een schooljaar telt ongeveer 320/330 halve dagen.
Er moeten geen bewijsstukken afgegeven worden aan de leerkracht.
Bij afwezigheid MOET de school verwittigd worden met de reden van afwezigheid (telefonisch, Smart, mail of
heen-en weer schriftje).
Een leerling uit K3 is dus:

1. aanwezig CODE I
2. afwezig na melding van ziekte CODE P
3. afwezig na andere melding na goedkeuring directie CODE P
4. afwezig zonder melding of overleg CODE B
5. enkel de CODE B telt NIET mee als aanwezig

JAARKALENDER

De jaarkalender zal doorgesmart worden en wordt op de website in de rubriek ‘INFO’ ‘JAARKALENDER’ geplaatst

vanaf de 2de week van september. Er kan een papieren versie opgevraagd worden bij het secretariaat.

MIDDAGMAAL

(WIJZIGING maaltijden worden duurder)

● middagmaal: kleuters: € 3,75
lagere: € 4,50

● enkel soep: € 1,00 (eigen lunchpakket meebrengen)

bij de middagmalen is aqua-bar water inbegrepen.

● middagtoezicht (12u25 – 13u15): € 0,50

● De koelcel wordt gebruikt om de lunchpakketten koud te houden.



MOS (Milieuzorg Op School)

Als MOS-school willen wij…

- geen brikjes en blikjes.
- koekjes in een koekendoosje.

Binnen het kader van ons Gezondheidsbeleid willen/zullen wij…

- vooral ons gratis aquabar water promoten: indien de kinderen een niet breekbare drankfles meebrengen,
met eigen naam en klas op vermeld, kunnen zij dit tussendoor terug vullen.

o bij de warme middagmalen wordt enkel water uit de aquabar geserveerd.
o de leerlingen met hun eigen lunchpakket krijgen ook het water van de aquabar.

Frisdranken en suikerhoudende dranken zijn niet toegelaten op school!!

- onze wekelijkse frietjes schrappen van het menu.

FRUITPROJECT OOG VOOR LEKKERS

WOENSDAG wordt onze groente/fruitdag voor zowel het KLEUTER als LAGER.

Intekenen kan nog tot VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022 via onderstaande LINK.

Meer info vind je ook via de link.

https://forms.gle/t88ksibU2FsroYNN6

We starten met het eerste stuk fruit op woensdag 5 oktober 2022.

TUSSENDOORTJES

Bij ons op school eten de kinderen ‘s morgens groenten of fruit als “speeltijdtussendoortje”.

In de namiddag mogen ze wel een “gezonde” koek eten.

We laten geen snoep, chocolade, chips e.d. toe.

ZWEMMEN EN TURNEN

LAGER

De zwemlessen starten vanaf woensdag 14 september 2022 . Elke lagere klas gaat om de 3 weken zwemmen.

https://forms.gle/t88ksibU2FsroYNN6


De planning volgt.

De kostprijs van een zwembeurt bedraagt € 1,00 (facturatie).

Lichamelijke opvoeding in de lagere afdeling: Elke klas gaat 2 uur per week turnen in onze sporthal.

KLEUTER (enkel K3)

De zwemlessen starten vanaf maandag 3 oktober 2022. Enkel de 3de kleuter gaat om de 2 weken zwemmen

De planning volgt.

De kinderen van de 3de kleuterklas zwemmen gratis.

Er wordt elke week 2u kleuterturnen gegeven in alle kleuterklassen.

NIEUWE TURNZAKJES EN TURN T-SHIRTS

LAGER (WIJZIGING)

De school beschikt over eenvormige turnzakjes en T-shirts waarop de nieuwe naam van de school voorkomt. Op het

zakje is plaats voorzien voor de naam van jullie kind.

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat alle leerlingen in sportkledij turnen.

Om gelijkvormigheid en hygiëne te bevorderen, bieden wij graag een turnzakje en een T-shirt met SCHOOLLOGO aan

om te kopen voor de prijs van € 5,00

Elke leerling zal begin september een T-shirt EN turnzakje ontvangen.

Er zal hiervoor € 5,00 gefactureerd worden op de rekening

(De leerlingen van het eerste leerjaar hebben reeds een turn T-shirt en turnzakje gekregen op hun

kleuterproclamatie.)

VERKEERSVEILIGHEID

Verkeersveiligheid vindt BS Facet ook belangrijk. Daarom willen wij het dragen van een fietshelm en fluojas promoten

bij de fietsers.

Ook de fluojas zien wij graag bij onze stappers.

Wanneer wij op stap gaan met een klas, dan moeten de leerlingen verplicht een fluojas dragen.

Elke leerling heeft vorig schooljaar een nieuwe fluojas gratis van de school gekregen.

Alle nieuwe leerlingen krijgen ook gratis een nieuwe fluojas.

Wie geen fluojas meer heeft, kan steeds een nieuwe kopen in het secretariaat voor 5 euro.

FIETSSTRAAT

In het kader van fietsveiligheid, benadruk ik graag nog eens dat de Maréchalstraat sinds 1 september 2020 een

fietsstraat geworden is.



Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun
rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen
hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen
dan 30 kilometer per uur.

Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs.

bron: https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/1804-art22novies

WERKEN IN DE SCHOOLDREEF

De gemeente Oostkamp zal grote werken uitvoeren in de Schooldreef. Dit kan voor onze school ook wat gevolgen

hebben. Het werfverkeer zal omgeleid worden via de Kapellestraat waardoor het daar drukker zal worden. Ook onze

parking zou drukker bezet kunnen zijn. De opvang (Stekelbees/Ferm) zal via de Marechalstraat bereikbaar zijn.

Jullie ontvangen nog de officiële brief via Smartschool.

https://www.oostkamp.be/werkendetail/108/vernieuwing-schooldreef

VACATURE

BS Facet is nog op zoek naar een poetshulp voor de kleuterklassen.

13/38 te presteren in 4 dagen van de week. Uren flexibel in te roosteren.

Interesse en meer info?? Mail naar directie@bsfacet.be of secretariaat@bsfacet.be

WE BAKKEN ER SAMEN IETS MOOIS VAN

Het hele schoolteam zet zijn beste beentje voor om elke dag de beste onderwijskwaliteit te bieden in al zijn facetten.

SAMEN blijven we stralen!

SAMEN maken we school!

SAMEN staan we sterk-er!

Bij eventuele vragen, twijfels of problemen bent u steeds welkom.  Zowel directie, zorgcoördinator, secretariaat als de

leerkrachten hebben altijd een luisterend oor.

Met vriendelijke groeten

Maenhout Tim

directeur
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