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Even stilstaan … 

 

Hier ben ik, 

onderweg, 

met mijn verhaal, 

met mijn gezelschap, 

met mijn ervaring. 

Daar ben jij, 

onderweg, 

met jouw verhaal, 

met jouw gezelschap, 

met jouw ervaring. 

Stap je mee? 

Samen onderweg? 

Wordt dit ons verhaal, 

ons gezelschap, 

onze ervaring? 

 

In dit infoboekje vinden jullie een aantal gegevens die betrekking hebben 

op het schooljaar 2022-2023. 

We duimen voor een keitof schooljaar voor iedereen in De Wondertuin! En 

mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet de juffen of meesters 

aan te spreken. Wij helpen jullie graag verder! 

Het team van De Wondertuin 

  



De schooldag 

voormiddag:  08u45 – 11u55   

(woensdag: 08u30 – 12u05) 

middagpauze:  11u55 – 13u15 

namiddag:  13u15 – 15u35 

 

Kinderen die thuis gaan eten kunnen aanbellen aan  

de schoolpoort vanaf 13u00. 

Elke leerling is 5 minuten voor de aanvang  

van de lessen in de school aanwezig.  

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun 

leerlingengroep (zo ook de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen) te 

volgen. Om gezondheidsredenen (gewettigd met een doktersattest) 

kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen 

gebeuren. 

 

Ochtendopvang 

• Er wordt ochtendopvang georganiseerd vanaf 07u30. 

Juf Eldat wacht de leerlingen op in de polyvalente ruimte of in de 

tuin bij mooi weer. 

Van 7u30 tot 8u15 (8u00 woensdag) bel je aan bij het groene 

deurtje.  

Vanaf 8u15 (8u00 woensdag) gaat de schoolpoort open. 

Alle kinderen worden op het koertje vooraan afgezet. Daar kunnen 

ze ook hun fiets stallen. Kleuters breng je tot aan de klas. 

 

• Wat kost “ochtendopvang”? 

Van 07u30 tot 08u15 is de opvang betalend;  

€ 0,75 per begonnen half uur. 

Vanaf 08u15 is de opvang gratis. Op woensdag vanaf 08u00. 

 

 

 

 



Avondopvang 

• Er is opvang voorzien tot 18u00. 

Voor de kleuters gaat de avondopvang door in de polyvalente ruimte 

of in de tuin. 

De leerlingen van de lagere school is er ook huiswerkklas waarvoor 

je je kind kan inschrijven. De huiswerkklas gaat niet door op dagen 

dat er personeelsvergaderingen zijn of oudercontacten.  

Om 17u15 sluiten zij aan bij de opvang voor de kleuters. 

• Wat kost “avondopvang”? 

Van 16u05 tot 18u00 is de opvang betalend:  

€ 0,75 per begonnen half uur. Tot 16u05 is de opvang gratis. 

 

Middagopvang 

• De kleuters van het instapklasje eten in de polyvalente ruimte, de 

andere klassen eten allemaal in hun klaslokaal. 

Bij de maaltijd drinkt iedereen water uit een drinkbus. 

De allerkleinsten kunnen na het opeten van hun 

boterhammetjes een dutje doen. 

• Wat kost “middagopvang”? 

Er wordt € 0,50 per middag aangerekend.  

 

Woensdagnamiddagopvang 

• Dit schooljaar is er eveneens woensdagnamiddagopvang in onze 

school. 

Tot 17u30 kunnen onze leerlingen op school terecht bij juf Eldat. 

Deze opvang is voorzien voor kinderen die geen andere 

mogelijkheid hebben. Het is niet de bedoeling dat kinderen komen 

en gaan in deze opvang (bv. naar een hobby en nadien terug 

gebracht worden). 

• Wat kost de “woensdagnamiddagopvang”? 

Vanaf 12u05 betalen jullie € 1,00 per begonnen half uur. 

 

 

 

 



 

Fruit 

We hechten heel wat waarde aan een gezonde, evenwichtige voeding.  

De kleuters van de beide eerste kleuterklassen en de tweede kleuterklas 

eten in de voormiddag een fruitje. 

De kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van de lagere school 

eten in de voor- en namiddag fruit. 

Een koek mag alleen meegegeven worden voor de nabewaking. 

 

 

Drank 

Alle leerlingen brengen een drinkbus gevuld met water mee naar school. 

Deze wordt tijdens de dag bijgevuld met kraantjeswater. 

 

Zorg op school 

Kinderen die het moeilijk hebben met leren, worden extra ondersteund 

door zorgleerkrachten. Met gedifferentieerde werkvormen en aangepaste 

leermiddelen willen wij elk kind maximale ontplooiingskansen geven. Met 

deze leerlingen werken we aan het verwerven van de basisdoelen van het 

leerjaar waarin ze zitten. 

Maar ook de sterkere leerlingen worden niet vergeten. Zij krijgen 

moeilijke(re) en uitdagende taken. 

  



Het team van De Wondertuin 

 

1ste kleuterklas A : Juf Liana Docquir 

2,5-jarigen   Kinderverzorging : juf Karlijn   

1ste kleuterklas B : Juf Stephanie Van Parijs  

3 jarigen     

2de kleuterklas :  Juf Leen Robijn 

4 jarigen 

3de kleuterklas:  Juf Natasha Dewulf 

5 jarigen 

1ste leerjaar:   Juf Leen Op De Beeck 

2de leerjaar:   Juf Sofie Pepermans 

3de leerjaar:   Juf Liesbeth Bertels 

4de leerjaar:   Juf Joni Praet 

5de leerjaar:  Juf Ellen Van Looveren  

6de leerjaar:  Juf Ellen Wouters 

turnen:    Meester Lennert Foqué 

zorgcoördinatie:  Juf Claudia Tuypens 

zorg:    Juf Lotte De Jaeger en juf Lien Hobin 

voor- en naschoolse opvang:   Juf Eldat Nedzipovic 

    Juf Manuella Mariën 

secretariaat:     Juf Carine Vertongen 

     Juf Iris Emmerechts 

    Juf Elke Wittockx 

directie:      Meester Gert Boey 
 

Mededelingen voor de ouders 

Alle mededelingen voor de ouders (info i.v.m. oudercontacten, 

projectbrieven, …) worden in het heen-en-weer mapje gestoken of 

verstuurd via Questi voor ouders (download zeker de gratis app!). 

Het mapje zit elke dag in de boekentas.  



Jullie kunnen dit mapje ook gebruiken om boodschappen aan de juf door 

te geven. 

Zwemmen en turnen 

Het 3de en 4de leerjaar zwemmen tweewekelijks; het 2de leerjaar wekelijks 

vanaf na de paasvakantie. Dit telkens op maandagvoormiddag. Ze gaan te 

voet naar de Nekkerpool. 

Zwemkledij: 

• zwembroek / badpak of bikini (GEEN zwemshort) 

• een zwemmuts of haarrekkertjes voor lange haren 

• 2 handdoeken 

• kam en/of borstel 

• zwemzak 

Jullie betalen € 1,50 per zwembeurt 

Opgelet : het 3de  leerjaar zwemt gratis ! 

 

Turnkledij: 

• Een school T-shirt kan na betaling van € 8,00 in de school verkregen 

worden. 

• Zwarte of donkerblauwe turnshort. 

• Sportschoenen of turnpantoffels. 

• Haarrekkertjes voor lange haren 

• Kleine sportzak  

 

Juwelen, horloges, … en andere dure voorwerpen 

worden best thuis gelaten wanneer de leerlingen 

sportactiviteiten hebben. Zo kan er niets verloren of 

stuk gaan. 

De school is niet verantwoordelijk voor materiaal dat verdwijnt. 

 

Verloren voorwerpen 

Elk jaar verzamelen we een grote hoeveelheid jassen, truien, brooddozen, 

mutsen, … 

Genaamtekende kledingstukken en materialen vinden vlugger de weg 

terug naar hun eigenaar. Mogen wij jullie dan ook vragen om de naam 

van jullie kind te noteren in jassen, mutsen, brooddozen, … 

We proberen regelmatig de verloren voorwerpen uit te stallen op school. 

 

 



Oudercontacten 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een infoavond georganiseerd 

voor alle ouders. Tijdens deze infoavond, die plaatsvindt in de klas van 

jullie zoon of dochter, krijgen jullie informatie over de klaswerking. 

Om een vlot klasverloop te garanderen is het belangrijk dat jullie als 

ouders op de hoogte zijn van de klasafspraken. Ook is het nuttig om toch 

even van naderbij kennis te maken met de juf. 

Daarnaast zijn er nog 4 individuele oudercontacten voorzien. 

 

Afwezigheden 

De regelgeving afwezigheden is van toepassing op leerplichtige leerlingen 

in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en op leerplichtige 

kleuters. Meer info kan je vinden in ons schoolreglement. 

 

Enkele belangrijke zaken:  

We verwachten dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons 

meldt, liefst voor 8.15 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind 

niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten.  

Ben je te laat, dan meld je je aan bij de groene deur. Komt je kind 

meerdere keren te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen 

we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen. 

Voor leerplichtige kinderen - gewettigde afwezigheden wegens ziekte: 

o Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer 

van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch 

attest nodig.  

o Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan 

volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n 

briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Bij de start van het 

schooljaar bezorgen we elk kind 4 in te vullen afwezigheidsbriefjes. Je 

geeft deze briefjes (en ook medische attesten) altijd mee via de 

boekentas van uw kind (niet per mail of Questi).  

Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt. 

 

 

 



Maximumfactuur 

De school kan onkosten van activiteiten tijdens de schooluren 

(schoolreizen, sportdagen, theatervoorstellingen, leeruitstappen, …) 

doorrekenen aan de ouders (exclusief de kosten voor meerdaagse 

uitstappen). 

Deze kosten zijn evenwel gelimiteerd, maar worden voortaan wel jaarlijks 

aangepast aan de index. Voor kleuters bedraagt de maximumfactuur € 

50,00 per schooljaar. Voor leerlingen van de lagere school € 95,00. 

Jullie krijgen maandelijks een factuur met de gemaakte onkosten. 

 

Studietoelagen 

Ouders moeten geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 

Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal 

gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere 

kinderbijslagfonds). 

 

Afhalen van de kinderen 

• Om 15u35 gaat de poort open. De kleuters worden afgehaald aan de 

klas zelf. De lagere school kinderen kan je afhalen op de 

speelplaats. Vanaf 15u45 gaat de poort toe en kan er aan het 

groene deurtje aangebeld worden om de kinderen op te halen.  

• De kinderen worden nooit meegegeven met personen die niet 

gekend zijn in de school tenzij dit vooraf werd gemeld. 

 

Directeur 

Meester Gert Boey is de directeur van de Vrije basisschool De Wondertuin. 

Jullie kunnen hem voor dringende zaken bereiken op het nummer 

0485/85.13.48 indien jullie een afspraak wensen te maken. Verder is hij 

ook bereikbaar via Questi of mail: gert.boey@dewondertuin.be  

 

Secretariaat  

Juf Carine Vertongen, juf Iris Emmerechts en juf Elke Wittockx, onze  

secretariaatsmedewerkers, zijn op volgend mailadres bereikbaar: 

secretariaat@dewondertuin.be. 

 



Jaarkalender 

 

Zie jaarkalender in bijlage voor belangrijke data in het schooljaar 2022 – 

2023. 

Uiteraard zijn er wijzigingen mogelijk, daarvan worden jullie altijd op de 

hoogte gebracht via Questi. 

 

 

 

 

 


