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WOORDJE VOORAF 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar wensen we alle leerlingen alvast veel succes toe! We wensen 

u eveneens te danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt! Een goede samenwerking 

tussen school en gezin vraagt echter om duidelijke afspraken. Daarom vragen wij uw aandacht voor 

onderstaande praktische mededelingen. Kom gerust eens langs bij verdere vragen. Onze deuren 

staan altijd open!  

 

De Norre Claudine, directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur Naam: De Norre Claudine 

e-mail: kleuterschool-valkenberg@skynet.be 
              claudine.denorre@clusterbrakel.be 
 

Secretariaat  
beleidsmedewerker 

 

 

 

Preventieadviseur 
 

Naam: De Lange Mirabelle 
e-mail: mirabelle@vbsab.be 
            mirabelle.delange@clusterbrakel.be 
 
Naam: Van Audenhove Vincianne 
e-mail: vincianne@vbsab.be 
              vincianne.vanaudenhove@clusterbrakel.be 

 
 
Naam: Vandemenschbrugge Patrick 
e-mail: pa-zwalmvallei@vbsab.be 
            patrick.vandemenschbrugge@clusterbrakel.be 
 

Zorgcoördinator Naam: De Norre Claudine 

Leerkrachtenteam 

 

 

 

Kleuterturnen: 

 

Kinderverzorgster: 

 

Peuters en 1ste kleuterklas: Mieke Synnave 
 
2de &3de kleuterklas: Leentje Van der Meulen 
 
 
 

 

Leentje Van der Meulen: op donderdag na de middag + zwemmen   

Laura Melkebeke: op woensdag 

 

Naam: Dendas Anouk 

Onderhoudspersoneel: 
 
Toezichters: 

Beetens Martine 
 
D’Haeyer Lydia 

Schoolstructuur Tweeklassige kleuterschool, gevestigd in de Schoolstraat 6, 9660 Brakel 

Tel.: 055/42 71 82 
GSM: 0499/20.21.04 
E-mail: kleuterschool-valkenberg@skynet.be 
Website: http://www.kleuterschool-valkenberg.be 
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Scholengemeenschap Naam: Zwalmvallei 

Coördinerend directeur: Wildemeersch Geert 

Omvat volgende scholen: 

- Vrije Basisschool Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42a, 9660 Brakel 

- Vrije Basisschool, Nieuwstraat 23, 9570 Lierde 

- Vrije Kleuterschool, Schoolstraat 6, 9660 Brakel 

- Vrije Basisschool, Decoenestraat 8, 9630 Zwalm 

- Vrije Basisschool, Hundelgemsebaan 96, 9630 Zwalm 

- Vrije Basisschool, Dorpsstraat 14, 9667 Horebeke 

 

Schoolbestuur − Benaming: VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 

9000 Gent. 

− Tel. 09/221.45.45 

− Gedelegeerd bestuurder: de heer Koen Oosterlinck 

− Gemandateerde van het schoolbestuur - sectorverantwoordelijke: 

Dhr. Yves Demaertelaere 

− Adjunct-sectorverantwoordelijke: Dhr. Kris Van Landeghem 

− Congregationele pedagogische begeleiding: deze staat als team van 

pedagogische begeleiders in voor de sector onderwijs (2,5 jaar tot 

20 jaar) met elk een eigen focus. 

Hoofdbegeleider: Dhr. Raf Missorten 

Begeleiding kleuteronderwijs: Mevr. Veronique De Kock 

      Begeleiding lager onderwijs: Dhr. Ewan Claeyssens  

  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze 

school.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en 

schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het 

onderwijs. 

 

Website van de school  http://www.kleuterschool-valkenberg.be 

  



 

Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

 
Schooluren Maandag: 08.40 – 11.50      12.50 – 15.35 

Dinsdag: 08.40 – 11.50       12.50 – 15.35 
Woensdag:    08.40 – 11.25 
Donderdag: 08.40 – 11.50  12.50 – 15.10 
Vrijdag: 08.40 – 11.50  12.50 – 15.10 

Speeltijden - Voormiddag: 10.20 uur tot 10.35 uur (uitgezonderd woensdag van 11u 
tot 11.15 uur) 

-  Namiddag: 15.25 uur tot 15.35 uur (maandag en dinsdag) 
                      14.45 uur tot 15 uur (donderdag en vrijdag) 

Voor- en naschoolse  
opvang 

Opvang vanaf 7.30 uur tot een half uur na de schooltijd. 

Buitenschoolse kinder- 
opvang 

Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang “Het Narrenschip”  
(Jagersstraat 64) 
Inlichtingen en inschrijvingen 

Annick Depraetere – coördinator 

Tel. 055/42 84 53 (tussen 8.30 uur en 17.30 uur) 

 

Openingsuren “Het Narrenschip” 

’s morgens van 06.30 uur 

’s avonds tot 18.30 uur 

 
Vakanties 

 

 

Vrije dagen 

 

 

Herfstvakantie: maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021 

Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022 

Krokusvakantie: maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 

Paasvakantie: maandag 4 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022 

 

- woensdag 22 september 2021: pedagogische studiedag 

- maandag 4 oktober 2021: lokale verlofdag 

- donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand 

- woensdag 8 december 2021: pedagogische studiedag 

- woensdag 9 maart 2022: pedagogische studiedag 

- maandag 2 mei 2022: lokale verlofdag 

- woensdag 17 maart 2021: pedagogische studiedag 

- donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag 

- vrijdag 27 mei 2022: brugdag 

- maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag 

 



  

Instapdata 

tweeënhalfjarige 

kleuters 2021-2022 

- 1 september 2021  

- 8 november 2021  

- 10 januari 2022  

- 1 februari 2022  

- 7 maart 2022  

- 19 april 2022  

- 30 mei 2022  

 

 

 

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2021 - 2022  

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons 

ingeschreven. De inschrijving van je kind kan enkel stopzetten in de gevallen die wettelijk zijn 

opgesomd. (Zie schoolreglement) U kan voor inschrijving terecht op het secretariaat of bij de 

directie na afspraak. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor de administratie 

van uw kind. De inschrijvingsperioden en instapdata zijn ten gepaste tijde raadpleegbaar via de 

website van de school www.kleuterschool-valkenberg.be 

 

Studietoelagen  

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. Al uw vragen over de schooltoelagen 

kan u stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vindt u heel wat informatie. 

 

 

 

 

Verjaardagen 

De verjaardag van een kleuter of een leerling wordt op school gevierd. De jarige geniet speciale 

aandacht volgens de mogelijkheden van de klas.  

Individuele geschenkjes of drankjes laten we niet toe. Dit om concurrentie te vermijden. Een 

versnapering zoals een koek, stuk fruit kan wel. Houd hierbij zeker rekening met de leeftijd van het 

kind. 

 

http://www.kleuterschool-valkenberg.be/


Drank – Maaltijd op school - Snoep 

Wij dringen erop aan uw kind geen snoep en kauwgom mee te geven naar school. 

Tijdens elke speeltijd kan enkel een gezond tussendoortje (fruit en/of groente) of droge koek 

worden meegebracht. Mogen wij vragen om het fruit reeds thuis te schillen en in stukjes te 

verdelen? 

Blik, brik en glas zijn eveneens niet toegestaan. Drank wordt in een herbruikbare drinkbus of plastic 

flesje met schroefdop meegebracht naar school. Kinderen mogen ook dit schooljaar enkel nog 

water van thuis meebrengen.  

Boterhammen worden uitsluitend in een brooddoos meegebracht. 

Op onze school worden soep en warme maaltijden aangeboden.  

Het menu kan u steeds terugvinden op onze website. Aanpassingen aan het menu kunnen 

voorkomen en worden ons, in de mate van het mogelijke, ook meegedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


