
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Beste ouders, 
 
De laatste maand van het schooljaar is ondertussen al ingezet. 
In deze ouderbrief willen we jullie nog over een aantal dingen informeren. 
Verder wensen we jullie (en vooral onze leerlingen) nog de nodige energie voor de laatste 
weken en een zalige vakantie! 
 
Juf Miet 
 
  
VOOR DE KOMENDE MAANDEN WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER 
ONZE ACTIVITEITEN 
 
Donderdag, 2 juni frietjesdag 
Maandag, 6 juni Bonte Bessen: sportdag 
Donderdag, 9 juni Informatieavond rapporteren en evalueren 
Vrijdag, 10 juni Koningspages: sportdag 
Maandag, 13 juni Vuurvlinders: kronkeldidoe 
Woensdag, 15 juni K.U. geb. 2012: medisch onderzoek 
Vrijdag, 17 juni Lievelingetjes: schoolreis 
Dinsdag, 21 juni Lagere school: meester op de fiets 
Donderdag, 23 juni  Vuurvlinders: sportdag 
Vrijdag, 24 juni Bonte Bessen en Koningspages: schoolreis 
Dinsdag, 28 juni Oudercontacten 
Woensdag, 29 juni Proclamatie 
Donderdag, 30 juni Slotviering 11u00-12u15 
Dond, 30 juni School uit om 12u15 
 
Kijk ook op de maandkalender (www.tpiepelke.be in het menuonderdeel kalender) naar 
onze andere data. 



DRINGEND Hulp gevraagd bij het oudercomité!!! 
 
Het oudercomité is betrokken bij het schoolgebeuren en wil graag actief 
meewerken waar mogelijk. Heb je zin om mee te vergaderen of praktisch te 
ondersteunen, laat het dan weten. We hebben jullie hulp nodig. Spreek ons (de 
school) of Lynn Holvoet (mama van Ennis uit de kleuterklas) zeker aan! 
 
Waarom is ons oudercomité zo belangrijk? 
De school maakt er een punt van om nooit meer te vragen aan ouders dan de 
maximumfactuur die de overheid vastlegt. Om het voor ouders betaalbaar te 
houden, factureren we elke maand hetzelfde bedrag, zodat jullie nooit voor 
verrassingen komen te staan. 
De maximumfactuur is echter nooit voldoende om het onderwijs en alle 
uitstappen e.d. te betalen. 
En dan past het oudercomité bij!! 
Ik maak hieronder even een gemiddelde opsomming van de maximumfactuur voor een 
kleuter en een lagere schoolkind, enkel rekening houdend met de uitstappen en het 
busvervoer ernaar toe. (Dus zonder rekening te houden met de leerkactiviteiten: 
talentendagen, kookactiviteiten, paas- en kerstextra’s,…). Afhankelijk van de klas waarin de 
leerling zit, kan dit wat afwijken, maar elke lagere schoolklas krijgt in het begin van het 
schooljaar hetzelfde budget om mee te werken. 
 
Gemiddelde kleuter: 
Maximumfactuur = 45,00 euro per jaar. 
 
Zwemmen        24,00 euro 
3x theatervoorstelling      12,00 euro 
Rollebolle        3,00 euro 
Schaatsen        2,5 euro 
Sportdag        3,00 euro 
Schoolreis        10,00 euro 
Vervoer schoolbus en auto’s      8,00 euro 

        ________ 
TOTAAL        62,50 euro 
 
Gemiddelde leerling lagere school: 
Maximumfactuur = 85,00 euro per jaar 
 
Zwemmen        31,50 euro 
3x theatervoorstelling      12,00 euro 
schaatsen        2,50 euro 
Kronkeldidoe, alles met de bal, …     3,50 euro 
Tentoonstellingen, leeractiviteiten,…    5,00 euro 
Vertelfestival Alden Biesen      3,00 euro 
Milieuboot        3,00 euro 
Sportdag        10,00 euro 
Schoolreis        10,00 euro 
Vervoer schoolbus en auto’s      12,00 euro 
         ________ 
TOTAAL        92,50 euro 



          
Kleuter: Maximumfactuur: 45,00 - 62,50 = 17,50 euro wat de school zelf per leerling betaalt. 
Lagere school: Maximumfactuur: 85,00 - 92,50 euro = 7,50 wat de school zelf per leerling 
betaalt. 
 
Dat betekent concreet voor de kleuterschool: 17,50 x 42 leerlingen = 735 euro en voor de 
lagere school 7,50 x 67 leerlingen = 502,50 euro. 
 
Het bedrag van 1237,50 euro is veel voor een kleine basisschool. 
De werkingsmiddelen die wij van de overheid krijgen, voldoen amper om het gebouw, de 
leermiddelen, handleidingen en werkboekjes, enz… te betalen. 
 
Daarom dat we zo ontzettend dankbaar zijn voor het oudercomité. Elk jaar passen zij bij 
waar wij te kort schieten voor onze leeruitstappen! 
Zij organiseren mee de cafetaria op de kerstmarkt, de eetdag, de catering 
op het schoolfeest… en al deze centjes vloeien terug naar de school! 
 
Ze zijn echter slechts een handvol mensen die zich geangageerd hebben om structureel mee 
te denken en mee te werken… 
 
Het laatste wat we willen doen, is gaan ‘snoeien’ in de leeractiviteiten, uitstappen, 
sportactiviteten… van onze leerlingen, omdat we erin geloven dat deze activiteiten mee het 
onderwijs maken!! We willen immers dat alle leerlingen voldoende kansen krijgen om kennis 
te maken met theater, met sport, met een activiteit of leeruitstap die aansluit bij het 
leerthema van dat moment!  
 
Wij hopen dat bovenstaande opsomming misschien een nog grotere motivatie mag zijn om 
mee te werken, zodat wij samen - school en ouders - kunnen instaan voor breed en goed 
onderwijs, zodat onze school een fijne leer- en leefplek mag blijven. 
  
 
Parking en uitrit 
 
Jullie hebben het al gezien, het plein / de parking aan de school is bijna klaar. 
We zijn erg dankbaar hiervoor… Mede dankzij het aangelegde plein/parking is 
ook onze schoolomgeving een aangename en veiligere plek geworden. 
 
Het voorplein is zo aangelegd dat er weliswaar auto’s kunnen parkeren, maar 
dat het toch als plein voor de buurt kan fungeren. Vandaar dat de plaatsen niet 
zo ‘dominant’ zijn aangegeven. 
Voor het parkeren zijn er 42 plaatsen voorzien. (Op dit moment kan je nog niet parkeren op 
de grasdallen, maar na de eerste maaibeurt worden ook deze plaatsen vrijgegeven). 
 
Het is belangrijk te weten dat dit plein/parking niet van de school is! 
De parking is aangelegd door de stad Bilzen voor alle gebruikers in de omgeving. 
Ook de buurtwerking en de gebruikers van de sporthal zullen hun wagen hier parkeren. De 
bezoekers van de kerk, de opvoeders en bezoekers van het CKG, de bewoners van de 
huizen… Allen zullen van tijd tot tijd gebruik maken van het plein om hun wagen te 
parkeren. Vandaar dat het belangrijk is om goede afspraken te maken.  
Op de foto hieronder zie je het voetpad: hier mag je nooit op parkeren! De vroegere oprit 



is nu openbare weg geworden… Hier mag je enkel stilstaan op de “kiss and ride zone” om je 
kind te laten uitstappen op het voetpad, om dan via de parking te draaien en er weer af te 
rijden. 
Ook langs het gras langs de kant, waar geen parkeerplaats afgetekend is, mag je niet stilstaan 
en parkeren! 
Wanneer er geen parkeerplaats is, kan je de “kiss and ride zone” gebruiken om je kinderen 
veilig te laten uitstappen en naar de school te wandelen. 
Belangrijk om steeds te onthouden is, dat het een parking blijft.. Voorzichtig en rustig rijden, 
goed kijken bij het uitrijden, enz… 
 
 

 
Meester op de fiets 
 
Op dinsdag 21 juni doet de school mee aan “Meester op de fiets”. De kinderen 
van de lagere school zullen tesamen met een meester van SVS fietsvaardigheden 
leren. 
Dit zal doorgaan op het plein voor de school. 
 
Die dag zullen jullie dus niet kunnen parkeren op het voorplein.   
Jullie kunnen wel de parking oprijden en jullie kinderen laten uitstappen op de ‘kiss and ride’ 
of je wagen iets verder parkeren van de school. 



Informatieavond over rapporteren en evalueren  
 
Op het einde van het jaar nemen we tijdens de klassenraden en de 
overgangsgesprekken tijd om te evalueren. 
Maar wat is evalueren en waarom is het nodig? 

• Het verzamelen van betrouwbare gegevens over wat kinderen kennen, kunnen en 
zijn. 

• Met deze gegevens komen tot een beoordeling van de leeruitkomsten of de 
vorderingen met de bedoeling de kinderen vooruit te helpen. 

• Bespreken hoe we kinderen kunnen ondersteunen in hun leer- en 
ontwikkelingsproces. 

• Nadenken over hoe kinderen hun proces gaandeweg in eigen handen kunnen gaan 
nemen. 

Tijdens de klassenraden nemen we tijd om te evalueren en deze info door te geven aan 
de leerkracht waarbij het kind volgend jaar bij komt te zitten.  

Bij de overgangsgesprekken gaan we opnieuw in dialoog met de leerkracht waarbij het 
kind volgend schooljaar komt te zitten om het te hebben over : 

• welbevinden, werkhouding, betrokkenheid, competenties, attitudes, persoonlijkheid. 
Gemaakte afspraken worden overlopen zodat deze toekomstgericht verdergezet 
kunnen worden, ... 

In dit hele proces staat het kind centraal en omgeven we het met veel ZORG. 

Tijdens de informatieavond over rapporteren en evalueren stonden we hierbij stil. Ook 
gaven we uitleg over de nieuwe rapporten: over het waarom en over hoe ze er gaan uitzien. 

Er waren niet zoveel ouders aanwezig. Het is echter niet de bedoeling dat de leerkrachten 
deze avond individueel gaan overdoen. Tijdens de oudercontacten zelf is er immers enkel tijd 
om het over jouw zoon of dochter te hebben. Ouders die toch extra uitleg bij het rapport 
willen, kunnen de avond van de oudercontacten deze bij Miet komen vragen. Zij die willen, 
kunnen ook de hand-outs van de presentatie komen vragen. 

 
Oudercontact  
 
Op dinsdag 28 juni 2016, tussen 16u en 20u, vinden alle oudercontacten 
plaats.  
We verwachten alle ouders om het rapport van hun kind op te  
halen en te bespreken. Als je met de directeur, de zorgcoördinator  
of het CLB wenst te spreken, kan dat ook. 
Neem even contact op met de school, dan maken we een afspraak.  
 
 
 
 



Proclamatie 
 
De proclamatie van woensdag 29 juni begint om 19u. Genodigden ontvangen 
binnenkort een uitnodiging van onze zesdeklassers. 
 
 
Kalender van vakantiedagen voor schooljaar 2016-2017 
 
Bij deze ouderbrief vind je de kalender van vakantiedagen schooljaar 
2016-2017.  
 
 
Inschrijvingen tijdens de zomermaanden 
 
Tijdens de zomermaanden kan er op volgende tijdstippen ingeschreven worden, steeds 
tussen 10u00 en 13u00. Voor inschrijvingen maakt u best op voorhand een afspraak. 
 
JULI 
vrijdag 1 juli 
maandag 4 juli 
dinsdag 5 juli 
woensdag 6 juli 
 
AUGUSTUS 
maandag 22 augustus 
dinsdag 23 augustus 
woensdag 24 augustus 
donderdag 25 augustus 
vrijdag 26 augustus 
maandag 29 augustus 
dinsdag 30 augustus 
woensdag 31 augustus 
 
Ad valvasbord 
 
Jullie hebben het al gemerkt; aan de voorgevel van de school hangt een ‘ad valvas’ bord. De 
school zal hier op regelmatige tijdstippen nuttige informatie posten. Bij het afhalen van jouw 
zoon/dochter kan je altijd even kijken of er nieuwe info beschikbaar is. 
 
Vrije schooldagen voor juni 
 
Donderdag 30 juni in de namiddag (vanaf 12u15) is er geen school meer.  
Iedereen is van harte uitgenodigd op de slotviering om 11u00,  
waarin we samen het schooljaar afsluiten. 
 
Donderdag 1 september 2016 
 
Op 1 september rijden er ‘s ochtends geen bussen. Alle kinderen  
worden door hun ouders zelf naar school gebracht. We starten  
de school met een gezamenlijke viering, met daarna een woordje 
uitleg door de directie voor alle ouders.  



	
	
	
Kalender	van	vakantiedagen	schooljaar	2016-2017	
	

	

	
Begin	van	het	schooljaar	en	hervatting	van	de	lessen	
	
Eerste schooldag   Donderdag 1 september 2016 
	
	
Vrije	dagen	van	het	eerste	trimester	
	
Conferentiedag (geen school) Woensdag 28 september 2016 
Herfstvakantie    Maandag 31 oktober t/m zondag 6 november 2016 
Wapenstilstand   Vrijdag 11 november 2016 
Kerstvakantie     Maandag 26 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017 
	
	
Vrije	dagen	van	het	tweede	trimester	
	 	
Krokusvakantie    Maandag 27 februari t/m zondag 5 maart 2017 
Conferentiedag (geen school) Maandag 20 maart 2017 
Paasvakantie     Maandag 3 april t/m maandag 17 april 2017 
 
	
Vrije	dagen	van	het	derde	trimester	
	
Feest van de Arbeid   Maandag 1 mei 2017 
Facultatieve vrije dag   Vrijdag 5 mei 2017 
Hemelvaart     Donderdag 25 mei 2017 
Brugdag     Vrijdag 26 mei 2017  
Facultatieve vrije dag   Vrijdag 2 juni 2017 
Pinkstermaandag    Maandag 5 juni 2017 
 
	
Einde	van	het	schooljaar		
 
Laatste schooldag   Vrijdagvoormiddag 30 juni 2017 


