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DDiirreeccttiieetteeaamm  aaaann  hheett  wwoooorrdd  
 

Einde alweer van een vervlogen schooljaar…  
Tijd om even stil te staan, achteruit te kijken en zien 

waar we naartoe gaan! 
 

Collega-directeur Suzy voltooit een periode van 11 jaar 
als directeur van de kleuterschool.  

Zowat 3000 kleuters zijn in die tijdsspanne in- en weer 
uitgestroomd. 3000 kinderen die een stukje van haar 
boodschap meegekregen hebben. Een boodschap 

waarin vooral het welbevinden van de kinderen centraal 
stond en waarvoor ik van harte wil bedanken.  

In die 11 jaar is de kleuterschool ook grondig van uitzicht 
veranderd en zijn er tal van infrastructurele 

verbeteringen gebeurd aan de schoolgebouwen.  
Suzy was de laatste jaren ook coördinerend directeur 
van de scholengemeenschap en zette zich daarbuiten 

ook in voor de belangen van alle kinderen 
in het Gentse onderwijs. 

Ik wens haar alleszins een schitterende nieuwe carrière 
en veel succes voor de toekomst toe! 

 

De nieuwe collega, Kathy Caboor, staat reeds te 
trappelen om van start te gaan. Ik wens haar uiteraard 

van harte welkom in ons team. 
 

Ook het afscheid van pater Gilbert zal een leegte nalaten 
… Pater Gilbert stond altijd paraat om ons bij te staan en 

droeg de school een bijzonder warm hart toe. Wij 
wensen hem uiteraard het allerbeste toe met zijn nieuwe 

opdracht in Leuven en … de rest van de wereld! 
 

Het komende schooljaar is reeds voor een groot deel 
gepland! De kleuterschool verdiept zich het volgend jaar 

in een project rond wiskunde, terwijl de lagere school 
intens aan de slag gaat met wereldoriëntatie. Dat alles 

binnen het kader van de nieuwe leerplannen.  
 

Qua gebouwen staat er eveneens heel wat op stapel. In 
het begin van de vakantie starten de bouwwerken aan 

de nieuwe sanitaire blok in de kleuterschool. In het 
najaar hopen we dan weer de eerste spadesteek te 

kunnen geven voor de sporthal van de lagere school. 
 

Ook buiten de schoolmuren staat er heel wat te 
veranderen. Vanaf 1 september gaan, in gans 

Vlaanderen, de ondersteuningsnetwerken van start. De 
oprichting van de ondersteuningsnetwerken zijn een 

gevolg van de uitrol van het M-decreet, waarbij er wordt 
getracht om zoveel mogelijk kinderen op te vangen in 

het gewoon onderwijs. 
Het netwerk waarbij wij zijn aangesloten heet DiverGent. 

Dit netwerk combineert de expertise van het 
buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, het CLB 
en de pedagogische begeleidingsdiensten. De bedoeling 
van een dergelijk netwerk is vooral om de scholen en de 

kinderen zoveel mogelijk praktische ondersteuning te 
geven. Meer gedetailleerde info krijgt u later van ons.  

 

Zoals u kan zien, is ons mandje voor het volgende 
schooljaar alweer goed gevuld, maar eerst gaan we toch 

eventjes genieten van de vakantie om er daarna 
opnieuw met volgeladen batterijen tegenaan te gaan. 

 

Wij wensen iedereen een deugddoende 
en zonnige vakantie toe! 

 

Didier Vandenhaute, directeur lagere school 
Sint-Lieven Kolegem 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEvveenn  tteerr  bbeezziinnnniinngg  ……  

  
 

 

 

 
Uitkijken naar vakantie 

is dromen van verre reizen, 
met koffers vol kleren & toiletspullen 

voor bescherming & verzorging. 
 

Ook ons levenspad 
is een verre reis 

naar een onbekende bestemming. 
Met vriendschap & liefde 

als bescherming & verzorging 
in onze levenskoffer. 

 
Tomas Bruyland 

 

Beste ouders 
 

Nog enkele dagen en het schooljaar 
loopt ten einde. 

Ik wens iedereen een deugddoende vakantie …. 
zonnig en gevuld met gezellige momenten! 

Stiekem kijk ik wel uit naar 1 september.  
Dit wordt voor mij spannend want dan start ik als 

directeur op jullie school. 
Een hele uitdaging na 20 jaar  

zelf voor de klas te staan. 
 

Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar de kinderen, 
jullie als ouder en naar het team. 

Het positieve onthaal door hen steekt me een hart 
onder de riem om met enthousiasme  

de uitdaging aan te gaan! 
 

Geniet van de zomervakantie en ik kijk uit naar 
een fijne kennismaking op  

1 september 
 

Caboor Kathy 



TTeerr  iinnffoorrmmaattiiee::  
  

 

VVEERRLLOORREENN  VVOOOORRWWEERRPPEENN                  
 

Zoals elk jaar zijn er ook nu weer heel wat zaken blijven liggen op school:  
jassen, truien, brooddozen, sjaals, … 

 

Alle ‘verloren voorwerpen’ worden uitgestald:  
op vestiging nr.144 op de grote speelplaats,  

op vestiging nr.7 onder het afdak aan het secretariaat.  
 

Gelieve zeker eens een kijkje te nemen. 
 

Alle zaken die niet afgehaald zijn, worden weggeschonken aan een organisatie met een goed doel. 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIEE    
 

Tijdens de zomervakantie is de school open voor informatie: 
 

 Op maandag 3 juli en dinsdagvoormiddag 4 juli 2017 

 Van donderdag 24 tot donderdag 31 augustus 2017 
 

Telkens in de voormiddag van 9.00 u tot 12.00 u en in de namiddag van 14.00 u tot 16.00 u. 
 

 

BBEERREEIIKKBBAAAARRHHEEIIDD  VVAANN  CCLLBB--  MMEEDDEEWWEERRKKEERRSS  IINN  DDEE  

ZZOOMMEERRVVAAKKAANNTTIIEE  22001177  
 
Het CLB is gesloten vanaf 15 juli t.e.m. 15 augustus. 
In de eerste twee weken van juli en vanaf 16 augustus wordt er permanentie voorzien 
(behalve 11 juli, want dan is het centrum ook dicht). 
Bij dringende vragen kan er contact opgenomen worden met het onthaal van het CLB 
(Marialand 29 – 9000 Gent; telefoon: 09/277 83 40). 

 

- Els Schoonbaert, orthopedagoge, contactpersoon voor de kleuterschool: 
o Van 3 tot 7 juli 
o Op 10 juli 
o Op 12 en 13 juli 
o Op 30 en 31 augustus 

 

- Kim Van der Linden, contactpersoon voor de lagere school: 
o Van 3 tot 7 juli 
o Op 12 en 13 juli 
o Op 16 en 17 augustus 
o Op 30 en 31 augustus 

 
Voor meer informatie over scholen en studierichtingen kan u terecht op de website van de Stap – 
Studieadviespunt Gent. De Stap is een netoverstijgende regionale ondersteuningscel van de Oost-
Vlaamse CLB’s: www.destapgent.be. 
 

 

VVRRIIJJDDAAGG  11  SSEEPPTTEEMMBBEERR  22001177::    
ssttaarrtt  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  sscchhoooolljjaaaarr,,  mmeett  eeeenn  kkooppjjee  kkooffffiiee!!  

 
Op vrijdag 1 september start het nieuwe schooljaar. 

De kinderen worden verwacht op het gewone schooluur. 
In de kleuterschool is er die dag open onthaal in alle klassen vanaf 8.10 uur.  

Er is reeds mogelijkheid tot opvang, drank, warme maaltijd, …. 
 

De school biedt de ouders een kopje koffie aan. Iedereen is van harte welkom in de zaal! 
 

http://www.destapgent.be/


  

IINNSSCCHHRRIIJJVVIINNGGEENN  VVOOLLGGEENNDD  SSCCHHOOOOLLJJAAAARR  
  

 Kinderen die geboren zijn in 2016 en een broer of zus hebben op onze school, of kind 
zijn van een personeelslid, kunnen inschrijven in de voorrangsperiode van 16 tot 27 
oktober 2017. 

 Alle andere leerlingen melden zich aan via de website www.meldjeaan.be,  van  
2 februari tot 23 februari 2018. Ook oudere broers/zussen en kinderen van personeel 
kunnen dan aangemeld worden en genieten dan van hun voorrang. 

 Tussen 5 maart en 23 maart 2018 wordt de inschrijving bevestigd in de school. 

 Vrije inschrijvingen starten vanaf 17 april 2018.  

 
  

IINNFFOORRMMAATTIIEEVVEE  OOUUDDEERRAAVVOONNDDEENN  
 

Om het schooljaar vlot en succesvol te laten verlopen, nodigen wij u uit op een 
klasinfovergadering.  

 

Wij geven u de gelegenheid om nader kennis te maken met de klasleerkracht van uw kind.  
U wordt tevens op de hoogte gesteld van de gebruikte leermethoden  
en de algemene werkwijze in de klas.  

 

Omdat de samenwerking tussen de school en de ouders zo belangrijk is,  
hopen wij u op die avonden te mogen begroeten. 
 

 

Dinsdag 5 september:  
 

Donderdag 7 september:  
 

 

Kleuterschool & 1ste leerjaar 
 

Lagere school 

 

We verwelkomen u graag om 20 uur in de grote zaal van de vestigingsplaats. 
 

  

PPRRIIJJSS  MMEELLKK  
  

Doordat de subsidieregeling van de schoolmelk vanaf het volgende schooljaar 
vervalt, kunnen we niet anders dan de volledige prijs van de melk aanrekenen. 

De prijs zal bijgevolg met 5 cent stijgen per gedronken melkje. 

 

 

VVAAKKAANNTTIIEEKKAAMMPPEENN  VVOOLLGGEENNDD  SSCCHHOOOOLLJJAAAARR    

vvoooorr  kklleeuutteerrss  eenn  kkiinnddeerreenn  11
ssttee

  lleeeerrjjaaaarr  
 

Kinderen van de peuterklas tot het 1ste leerjaar die naar onze school komen, kunnen zich volgend 
schooljaar inschrijven voor kampjes tijdens de vakanties.  
 
Deze kampjes worden door de school zelf georganiseerd. 

 
Data en prijzen: 30 en 31 oktober 2017  prijs € 40 

  3, 4, en 5 januari 2018  prijs € 60 
  12, 13 en 14 februari 2018      prijs € 60 
  3, 4, 5, en 6 april 2018  prijs € 80 

 
 

Dagverloop:              7.45 uur       opvang 
9 uur         start activiteiten 
11.30 uur     middag picknick en vrij spel 

  13.30 uur     activiteiten 
  16 uur          opvang tot 17.30 uur 
 

http://www.meldjeaan.be/


VVaannuuiitt  ddee  oouuddeerrrraaaadd::  
  
 

Beste ouders 
 
Ook de ouderraad sluit alweer een geslaagd schooljaar af! 
 
Graag willen we directie, alle leerkrachten en het personeel bedanken voor de 
fijne samenwerking! 
Ook een dikke merci aan alle leden van de werkgroepen, de sportraad, de 
schoolraad voor alle inzet en de mooie projecten en activiteiten! 
Dank je aan alle helpende handen! 
En bij het einde van dit schooljaar nemen we ook afscheid van Kristoff Mortier, die zich jarenlang 
heeft ingezet voor de ouderraad en de school: nog eens een dikke merci! 
 
In september starten we weer met volle goesting om er samen met jullie een schitterend jaar van te 
maken! Wie zin heeft om de werking van de ouderraad wat beter te leren kennen, is meer dan 
welkom. Mail gerust naar ouderraad@sintlievenkolegem.be. 
 
Tot 1 september, bij een kopje koffie! 
 
De ouderraad  

  

  

  

VVaannuuiitt  ddee  ssppoorrttrraaaadd::  
  

Kolegem Express 
 

Noteer alvast zondag 8 oktober 2017 in uw agenda! 
 

- een activiteit van de sportraad   - 
 

  

  

  

mailto:ouderraad@sintlievenkolegem.be


  

VVaakkaannttiieess  eenn  vvrriijjee  ddaaggeenn  sscchhoooolljjaaaarr  22001177--22001188::  
  
 

 Herfstvakantie:  maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 

 Kerstvakantie:   maandag 25 december 2017 tot vrijdag 5 januari 2018 

 Krokusvakantie:  maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari 2018 

 Paasvakantie:   maandag 2 tot maandag 13 april 2018 

 Zomervakantie:  maandag 2 juli tot vrijdag 31 augustus 2018 
 

 Dag van de arbeid:  dinsdag 1 mei 2018 

 Hemelvaart:   donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 

 Pinkstermaandag:  maandag 21 mei 2018 
 

 Lokale verlofdagen:  vrijdag 6 oktober 2017 
     maandag 30 april 2018 

 

 Pedagogische studiedagen: woensdag  29 september 2017 
     woensdag  22 november 2017 
     woensdag  7 maart 2018 

  

  

  

BBeellaannggrriijjkkee  ddaattaa  sscchhoooolljjaaaarr  22001177--22001188::  
  

  

 Vrijdag 1 september 2017:   Start nieuwe schooljaar 

 Dinsdag 5 september 2017:   Infoavond kleuterschool en 1ste leerjaar 

 Donderdag 7 september 2017:  Infoavond lagere school 

 Zondag 8 oktober 2017:   Activiteit Sportraad 

 Maandag 16 – vrijdag 20 oktober 2017: Heideklassen 6de leerjaar 

 Woensdag 1 november 2017:  Allerheiligen 

 Donderdag 2 november 2017:  Allerzielen 

 Zaterdag 2 december 2017:   Schaatsen met Sint & Piet – Sportraad 

 Zaterdag 9 december 2017   Winterhappening en kerstconcert 

 Zondag 25 maart 2018:   Kubb-tornooi Sportraad 

 Zaterdag 21 april 2018:   Plechtige communie & Heilig vormsel 

 Donderdag 10 mei 2018:   Eerste communie 

 Maandag 16 – vrijdag 20 april 2018:  Zeeklassen 4de leerjaar 

 Vrijdag 29 juni 2018:    Laatste schooldag 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  



  

  

AAaann  aallllee  zzeessddeekkllaasssseerrss::  
 

 

 

 

 


