
Wie zijn wij? Schoolbestuur (vzw)
Scholen-

gemeenschap

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.

Hieronder vind je onze contactgegevens.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Kleuterschool De Speelfontein

Kasteellaan 9

9921 LIEVEGEM

09 226 96 40

www.kleuterschoolvinderhoute.be

Directeur

Evelien Meirlaen

0494 59 79 59

directie@kleuterschoolvinderhoute.be

Administratief medewerker

Kristel De Block

secretariaat@kleuterschoolvinderhoute.be

Julesklas (peuter-eerste kleuterklas):

julesklas@kleuterschoolvinderhoute.be

stefanie.meulewaeter@kleuterschoolvinderhoute.be

amber.broeckx@kleuterschoolvinderhoute.be

Tweede kleuterklas

k2@kleuterschoolvinderhoute.be

isabelle.dewalsche@kleuterschoolvinderhoute.be

kaat.vandevelde@kleuterschoolvinderhoute.be

Derde kleuterklas

k3@kleuterschoolvinderhoute.be

laura.hofman@kleuterschoolvinderhoute.be

Zorgcoördinator

Lore De Caigny speelfontein@kleuterschoolvinderhoute.be

Turnleerkracht

kim.carrette@kleuterschoolvinderhoute.be

Meer contactgegevens kan je terugvinden op onze website.

vzw Vrij Katholiek Kleuter- en Basisonderwijs Schipdonck

(vzw V.K.K.B.O.S.)

Administratieve zetel

Molendreef 16

9920 LIEVEGEM

0417.430.788 – RPR Gent

ondernemingsnummer vzw:

0417 430 7788

Voorzitter

Dhr. Jos Decleer

Leden

Dhr. Koen De Rycke

Mevr. Birgit Deheegher

Bijkomende leden van de Algemene Vergadering

Dhr. Jozef Van Vlierberghe

Dhr. Martin De Decker

Mevr. Viviane Rotthier

Mevr. Francine Van Den Kerchove

Zr. Anne-Marie Dhooghe

Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem

Administratieve zetel:

Dreef 47

9930 LIEVEGEM

Coördinerend directeur:

dhr. Bart Mattheeuws

Tot deze scholengemeenschap behoren de volgende scholen:

- Kleuterschool De Speelfontein, Kasteellaan 9, 9921 LIEVEGEM

- Basisscholen Martinus 1 en 2, Dreef 47, 9930 LIEVEGEM

- Basisschool Twinkel, Veldhoek 4, 9931 LIEVEGEM

- Basisschool Beke, Oude Staatsbaan 64, 9930 LIEVEGEM

- Basisscholen De Bron 1 & 2, Molendreef 16, 9920 LIEVEGEM

- Kleuterschool ‘t Kersenpitje, Toekomststraat 14, 9950 LIEVEGEM

- Lagere school De Lieve, Toekomststraat 15, 9950 LIEVEGEM

- Basisschool De Hei(r)akker, Heihoekse Kerkwegel 9, 9971 LEMBEKE

- Basisschool De Kap(r)oenen, A. De Taeyestraat 40 A, 9970 KAPRIJKE

- Buitengewoon Basis De Triangel en De Eik, Molendreef 16C, 9920 LIEVEGEM
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Schooluren Opvang Vrije dagen

Voormiddag

van 08.30 uur tot 12.05 uur

Namiddag

van 13.15 uur tot 15.00 uur

De school voorziet gratis opvang van 8u15 tot 8u30 en van

15u tot 15u30.

Vóór 08u15 en na 15u30 kan uw kind in de buitenschoolse

opvang terecht.

De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating

om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

Om de activiteiten in de klas niet te storen vragen we om

uw kind op tijd naar school te brengen.

We vragen om kleuters die uitzonderlijk te laat worden

gebracht, of te vroeg worden opgehaald, te brengen/af te

halen tijdens de pauzes van 10u10 tot 10u30 of van 13u tot

13u15.

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door

het gemeentebestuur.

Voor inschrijvingen of bij problemen kan u zich steeds

wenden tot de opvangbegeleider of tot de coördinator.

Uren:

Op maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag:

Van 07u00 tot 08u15

Van 15u30 tot 19u00

Op woensdag:

Van 12u05 tot 19u00

Plaats:

Gemeentelijke Basisschool Lievegem

Vredesdreef 18

9921 LIEVEGEM

09 396 23 03

bko@lievegem.be

Op woensdagnamiddag gaat de opvang voor alle

Lovendegemse scholen door in:

De Speelboom

Kerkstraat 48

9920 LIEVEGEM

Kinderen die hiervan gebruik maken worden ’s middags

met een bus aan de school opgehaald en naar ‘De

Speelboom’ gebracht.

Vergoeding:

- per begonnen half uur: € 1,10

- zie

https://www.lievegem.be/burger-en-welzijn/kinderopva

ng/algemeen

- Donderdag 1 september 2022: start nieuw schooljaar

- Vrijdag 7 oktober 2022: eerste lokale verlofdag

- Maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022: herfstvakantie

- Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand

- Woensdag 23 november 2022: eerste studiedag: vrijaf voor de kleuters

-Maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023: kerstvakantie

- Maandag 13 februari 2023: tweede studiedag: vrijaf voor de kleuters

- Maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023: krokusvakantie

- Woensdag 15 maart: derde studiedag: vrijaf voor de kleuters

- Maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023: paasvakantie

- Maandag 1 mei 2023: dag van de arbeid

- Donderdag 18 mei 2023: Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

- Vrijdag 19 mei 2023: Brugdag

- Maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag

- Maandag 5 juni 2023: tweede lokale verlofdag

- Zaterdag 1 juli t.e.m. donderdag 31 augustus 2023: grote vakantie
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Maaltijden en fruit CLB Vragen

De kinderen kunnen ’s middags op school blijven eten.

De warme maaltijden worden door een traiteur ter plaatse gebracht.

Boterhammen kunnen ook meegebracht worden. De kinderen

kunnen dan soep of water nuttigen bij de boterhammen.

Vanaf 1 januari 2020 werd het contributiereglement van de

gemeente Lievegem gewijzigd en zullen alle scholen genoodzaakt

zijn een bijdrage te vragen van €0.75 per middag om het

middagtoezicht te kunnen bekostigen, ongeacht de kinderen warme

maaltijd nuttigen of boterhammen meebrengen.

Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar voor de ouders.

Prijs van een warme maaltijd:    3,50 euro

Prijs van de soep: 0,50 euro

Prijs van fruit (elke VM):             0,40 euro

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Vrij CLB Meetjesland

Visstraat 14

9900 Eeklo

09 376 70 50

info@vclbmeetjesland.be

www.vclbmeetjesland.be

Contactpersoon CLB: Mevr. Sophie Steyaert

Openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag

tot 17u)

Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de schooluren

kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op school. Meer info over de

aanwezigheid van het CLB kan je navragen op school.

Neem een kijkje op onze website

www.kleuterschoolvinderhoute.be, of onze

facebookpagina Kleuterschool De

Speelfontein.

Aarzel niet om ons telefonisch of via mail te

contacteren of kom gewoon eens langs.

… een school die leeft en bruist

… een school met enthousiaste mensen en nieuwe ideeën

… een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn en thuis kunnen komen

… omdat een kleine school heel groot kan zijn.
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