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Matteus 19:14 
Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe 

aan wij is zoals zij.  

Bilzen, 1 september 2017 

 

Beste ouders, 

Vol enthousiasme staan we klaar om het nieuwe schooljaar in te zetten! 

Deze ouderbrief is er één van velen; elke maand krijgt u een brief in uw mailbox met de belangrijkste 
nieuwtjes en praktische afspraken. Ook de agenda van uw kind is een belangrijk communicatiemiddel 
dat dagelijks ondertekend moet worden. Op de website van de school www.tpiepelke.be kan u alle 
nodige informatie nog eens nalezen en kan u de kalender raadplegen. 

Bij deze brief (bijlagen) vindt u ook uitleg over ons zorgbeleid, het attest van medicijnen, de aanvraag 
voor busvervoer naar Domino en een te ondertekenen goedkeuring van het opvoedingsproject en 
het schoolreglement. 

Veel leesplezier! 

Miet 

INFOBROCHURE, SCHOOLREGLEMENT EN PEDAGOGISCH PROJECT 

In deze ouderbrief zal u een aantal praktische mededelingen terugvinden. Uw kind zal geen 
schoolreglement meekrijgen, omdat de digitale versie terug te vinden is op de website. De praktisch 
info vindt u terug als bijlage in deze brief.  

Het pedagogisch project van de school is het afgelopen schooljaar herschreven, en kan u vinden in 
een apart document (Het is maw niet meer opgenomen in het schoolreglement), te vinden op de 
website van onze school onder http://www.tpiepelke.be/inhoud/school-met-de-bijbel. 

Het schoolreglement en het pedagogisch project kan u terugvinden op de website onder “onze 
school” – “schoolreglement”: http://www.tpiepelke.be/inhoud/onze-visie-op-onderwijs. 

Elke ouder ondertekent de instemming met het schoolreglement op het document in bijlage. We 
willen deze formulieren graag ten laatste op 11 september terug. 

 

HET SCHOOLTEAM  
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Directeur   NIVELLE Miet 
Miet zal woensdag niet op school zijn. 
 
Leerkrachten  
KO    DUPONT Elke 
    KNIPPENBERG Kristel 
    ELITAS Joya 
    SULTANO Sandra 
Kinderverzorgster  RITZEN Bieke 
1 LO    TEUNIS Evy 
1- 2 LO    MOECHARS Sabine 
3 – 4 LO   KUSTERS Wendy 
5 – 6 LO   GRISPEN Luc 
Ambulant   PALMANS Veerle 
Bewegingsopvoeding  PHILIPPAERTS Michaël 
zorgcoördinator  SULTANO Sandra/NIVELLE Miet 
ICT    KUSTERS Wendy 
Taalondersteuning  THOMAS Elke 
 
Zowel juf Evy en juf Sabine als juf Wendy, meester Luc en juf Veerle hebben een duobaan in de graadsklas. 
Op de infoavond van dinsdag 5 september hoort u hoe de taken verdeeld worden.  
 
Secretariaat   DELEU Sonja 
Sonja zal elke maandag en dinsdag op school zijn. 
 
Buschauffeurs   GREGOIRE Louis 
    SLENTER Victor 
 

CONTACTEN MET DE SCHOOL 

 
We streven ernaar zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. 
Daarom vindt u hier alle gegevens van onze organisatie, op elk niveau. 
Als er vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag! 
 
Vrije basisschool ’t piepelke I School met de Bijbel 
Vlinderhof 1 
3740 Bilzen 
Tel: 089 51 14 57 
E-mail: info@tpiepelke.be 
Website : www.tpiepelke.be 
Website SG : www.ipco.be 

Directeur 
 
 
 
Secretariaat  

Miet Nivelle 
Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: directie@tpiepelke.be  
 
Sonja Deleu 
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Zorgcoördinator 
 
 
 
Leerkrachtenteam 

Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: secretariaat@tpiepelke.be  
 
Sandra Sultano 
Telefoon: 089 61 51 51 
e-mail: sandra.sultano@telenet.be  
 
Dupont Elke 
Telefoon: 089 51 10 93 
e-mail: elke.dupont@tpiepelke.be 
  
Michaël Philippaerts 
Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: michael.philippaerts@tpiepelke.be 
 
Kristel Knippenberg  
Telefoon : 089 20 71 19 
e-mail: kristel.knippenberg@tpiepelke.be 
 
Evy Teunis 
Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: evy.teunis@tpiepelke.be 
 
Sabine Moechars 
Telefoon: 089 41 77 37 
e-mail: sabine.moechars@tpiepelke.be 
 
Wendy Kusters 
Telefoon 089 51 14 57 
e-mail: wendy.kusters@tpiepelke.be 
 
Luc Grispen 
Telefoon: 0474 50 28 03 
e-mail: luc.grispen@tpiepelke.be 
 
Bieke Ritzen 
Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: bieke.ritzen@tpiepelke.be  
  
Veerle Palmans 
Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: veerle.palmans@tpiepelke.be 
 
Elke Thomas 
Telefoon: 089 51 14 57 
e-mail: elke.thomas@tpiepelke.be 
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Schoolbestuur 
 
 
 
 
 
 
Schoolraad 
 

Voorzitter: Lisette Deraeve 
Brandbriefkruisstraat 4  
3730 Hoeselt 
089 41 44 29 
e-mail: lisette.deraeve@skynet.be 
 
 
Voorzitter: Johan Deraeve 
Cornelstraat 56 
3740 Munsterbilzen 
Tel: 0472 31 36 56 
e-mail: johanderaeve@hotmail.com 
 

DE SCHOOLTIJDEN 

De lesuren in de school zijn als volgt: 
van 08.40u tot 10.20u  les 
van 10.20u tot 10.35u  speeltijd 
van 10.35u tot 12.15u  les  
van 12.15u tot 13.15u speeltijd en eten 
van 13.15u tot 14.05u  les 
van 14.05u tot 14.20u  speeltijd 
van 14.20u tot 15.10u  les 
 
De leerlingen zijn minstens vijf minuten vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig. Na de 
schooluren is er toezicht tot 15u30 (Op woensdag tot 12u35).  
 
We vinden het fijn om ouders op de speelplaats te ontmoeten. Kom daarom gerust mee binnen met 
uw zoon/dochter. We willen wel vragen dat jullie, na het gaan van de schoolbel, de speelplaats ook 
verlaten (en eventueel buiten de schoolpoort verder te praten). Op deze manier is er geen afleiding 
voor de kinderen bij het starten van de lessen.  
Wanneer het naschools toezicht om 15u30 eindigt, vragen we om ook de speelplaats te verlaten. 
 
Indien u uw zoon/dochter naar de naschoolse opvang Domino moet gaan, mag je dit via de brief in 
bijlage melden aan de school!  
Informatie over inschrijven bij Domino vindt u via volgende link: http://www.bilzen.be/werking-
kinderopvang 
 
  
KOSTELOOSHEID VAN HET ONDERWIJS 

De maximumfactuur is ondertussen al een vertrouwd begrip. In het schooljaar 2010-2011 trad de 
maximumfactuur in werking. In de infobrochure en het schoolreglement vindt u hierover meer 
informatie.  

Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de 
ontwikkelingsdoelen (ODET) worden niet aangerekend aan de ouders. 
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Kosten om het onderwijs aangenamer te maken zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, zwemmen of 
materialen die verplicht kunnen worden door de school, vallen onder de scherpe maximumfactuur. 
Die wordt aangerekend aan de ouders. 
 

MAXIMUMFACTUUR VOOR HET SCHOOLJAAR 2016-2017: 

KLEUTERONDERWIJS € 45 per kind 

LAGER ONDERWIJS € 85 per leerling 

 
Voor meerdaagse activiteiten buiten de school mogen we voor de volledige duur van het lager 
onderwijs maximum € 425 aanrekenen.  
 
De school zal in de loop van het schooljaar voor een hoger bedrag investeren in het onderwijs en de 
voor ons noodzakelijke activiteiten. Wie inzicht wil in de besteding van de kosten, kan dit steeds 
opvragen bij de directie. 
 
NIET VERPLICHT AANBOD OP SCHOOL 

Via de bijdrageregeling zullen we extra kosten aanrekenen voor diensten waarvan leerlingen gebruik 
kunnen maken, zoals frietjes, busvervoer, foto’s, kalenders, ... 
 
KOSTPRIJS: 

Busvervoer 

1e kind   € 25,00 per maand 
2e kind   € 20,00 per maand 
3e kind   € 20,00 per maand 
4e kind   € 15,00 per maand 

Afhankelijk van de afstand van thuis tot de school (5km, 10km, 15km of 20km) 
wordt er een meerkost (5%, 10%, 15%, 20%) bij het vaste maandbedrag 
gerekend. 

Frietjes 
De eerste donderdag van de maand zijn er frietjes met vlees te verkrijgen: 
Kleuters  € 1,25  
Lagere school  € 2,00 

We zijn hier nog steeds op zoek naar iemand die wil komen helpen 
met het bakken van de frietjes. Als je denkt dat dit iets voor jou is, 
neem dan even contact met de school! 

Tijdschriften 
In onze school kan u zich abonneren op allerlei tijdschriften. Regelmatig wordt er reclame 
meegegeven van tijdschriften, boekjes en verkeersmateriaal. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Voel u 
daarom vrij om wel of niet in te gaan op dit grote aanbod. 

Om praktische redenen wordt gevraagd om het geld voor tijdschriften contant in een briefomslag 
mee naar school te geven. 
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WAT GAAT U TERUGVINDEN OP UW FACTUUR? 
 
Elke maand zal de school 1/10e van het jaarbedrag factureren. Dit bedrag is een gemiddelde voor de 
gemaakte kost op jaarbasis en noemen we de scherpe maximumfactuur. 

Verder komt er nog bij wat uw kind die maand verbruikte, van het door u bestelde: bus, frietjes,… 
Dit noemen we de extra bijdrage op basis van verbruik.  

Alle betalingen gebeuren door middel van overschrijvingen. 
De frequentie van de betaling is om de maand.  
 
Meer informatie over kosteloos onderwijs vindt u op www.schoolkosten.be. 

Bij betalingsmoeilijkheden vragen we om zo snel mogelijk contact op te nemen met de directie om 
samen een aangepaste betalingswijze uit te werken. We garanderen een discrete behandeling van uw 
vraag. 
 

SCHOOLTOELAGE 

U heeft waarschijnlijk al ooit gehoord over een ‘studietoelage’? Dit is een 
bijdrage van de overheid voor bepaalde leerlingen uit het secundair onderwijs, 
hogeschool en universiteit. Sinds 2010 denkt de Vlaamse overheid ook aan de 
kleuters en de lagere schoolkinderen in de vorm van schooltoelagen. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld: 

• Het kind moet Belg zijn.  Als het kind geen Belg is, moeten de ouders al een tijd in België 
wonen, er werken of gewerkt hebben. 

• Hoewel kleuters niet leerplichtig zijn, moeten ze wel een minimum aantal dagen aanwezig zijn 
op school. Leerlingen uit het lager onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen 
ongewettigd afwezig zijn. 

• Het gezinsinkomen (berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet: inkomen 2016, 
aanslagjaar 2017) mag niet over een bepaalde grens gaan. Dit hangt samen met het aantal 
personen ten laste in het gezin.  

Denkt u dat u recht hebt op een schooltoelage? Loop dan even langs op het secretariaat om een 
foldertje uit te halen. Daarin staat duidelijk wat te doen. Met vragen kan u vanzelfsprekend 
langskomen, wij proberen u zo goed mogelijk verder te helpen. 
U kan ook steeds bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid of gebruik deze link 
voor de online aanvraag: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen 
 
Denk eraan: er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid 
dan u denkt! 
 
 
INFOAVONDEN 
 
Op dinsdag 5 september is er in elke klas een infomoment voorzien. De 
leerkracht zal dan uitleg geven over de klas, de agenda, huiswerk, materialen, de 
verschillende leerkrachten,… Het belang van de samenwerking tussen ouders en 



 

7 

leerkrachten is groot. We hopen dat u hierop aanwezig kan zijn. 
17.00u  Juf Bieke/juf Sandra/juf Elke/juf Kristel/juf Joya Lievelingetjes 
18.00u  Juf Evy/juf Sabine    Vuurvlinders 
19.00u  Juf Wendy/juf Veerle    Bonte bessen 
20.00u  Meester Luc/juf Veerle    Koningspages 
   
 

BUSREGLEMENT 

Ouders, waarvan de kinderen met de bus naar school komen, hebben al een 
brief gekregen met de regels in verband met de bus. Ook in het 
schoolreglement kan u hier meer over lezen. 

We vragen aan alle ouders om er samen met de school aan te werken, zodat de 
leerlingen zich in de bus ook aan de regels houden. 

Omdat er geen toezichters in de bus zijn, zal de chauffeur aan de leerkracht melden wanneer het 
misliep in de bus (rondlopen, losklikken, eten in de bus, onbeleefd tegen de chauffeur,…) De 
leerkracht zal dan de leerling een gepaste sanctie geven. Na twee verwittigingen zal de directie de 
ouders opbellen om het probleem te bespreken. Na een derde verwittiging zal het kind voor 
bepaalde tijd geschorst worden uit de bus. 

Beschadigingen aan de bus moeten vergoed worden door de ouders. Eventueel kan de familiale 
verzekering hieraan tegemoet komen. 

 

GEZONDE VOEDING/TUTTI FRUTTI/MOS 

Als team vinden we het erg belangrijk dat alle kinderen leren proeven van 
verschillende soorten fruit. De overheid subsidieert elke woensdag 1 stuk fruit 
voor elk kind. De kinderen mogen zelf ook nog iets te eten meenemen indien ze 
dat wensen. Let wel: dit zal pas doorgaan vanaf begin oktober.  

De school doet ook mee aan het MOS-project. Verpakkingen maken de afvalberg heel groot. 
Daarom willen we geen wegwerpverpakking rond het brood. Gelieve de kinderen een brooddoos 
en een drinkbeker mee te geven. Indien u deze niet hebt, mag u op school een brooddoos en beker 
vragen. Ook voor de koekjes en tussendoortjes vragen we om geen verpakkingen mee te geven, 
maar het koekje/tussendoortje mee te geven in een apart doosje.  

 

GEEN BLIK – BRIK – PRIK 

We vragen met aandrang om drank (zonder prik) mee te geven in een beker of 
hervulbare fles. Blikjes en brikjes mogen op school niet gebruikt worden. Op de 
bus mag enkel water gedronken worden. 
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OUDERCOMITÉ 

Het oudercomité is blijvend op zoek naar nieuwe leden. Wil jij graag meewerken 
op de verschillende acties? Vind je het fijn om de school te ondersteunen? Geef 
dan zeker een seintje!  
Onze voorzitter is Lynn Holvoet:  
e-mail: ouderraad@tpiepelke.be   gsm: 0491 07 74 27 

 

COMMUNICATIE 

We streven ernaar om zo weinig mogelijk papier te gebruiken. Daarom kiezen we 
er consequent voor om de ouderbrieven zo veel mogelijk digitaal te versturen. 
Indien u een nieuw mailadres hebt of indien u via mail geen brief ontvangen hebt 
(1 september), gelieve dan de school te verwittigen! 

De kalender en alle ouderbrieven kan u steeds via de website raadplegen. 

In de loop van september krijgt elke leerling een controlefiche. Gelieve deze goed na te kijken en alle 
gegevens aan te passen indien nodig: adres, telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling,… 

 

VERJAARDAGEN OP SCHOOL 

- Als een kind jarig is, willen we dit graag vieren in de klas. Kinderen die dit 
wensen (niets moet) mogen een traktatie meebrengen om uit te delen.  

- We willen ook vragen dat uitnodigingen voor feestjes discreet aan het 
begin van de dag worden uitgedeeld, zodat er minder spanningen komen 
tijdens de dag. Kan u dat aan uw kind vragen? 

 

GOEDKEURING SCHOOLFOTO’S 

Indien u niet wil dat de school foto’s van uw kind op de website publiceert, gelieve 
dit dan schriftelijk aan de directie mee te delen. Foto’s zullen enkel gebruikt 
worden op de blog van de klas en in materiaal van de school. Ze zullen nooit aan 
derden gegeven worden. 

 

ZORG IN ’T PIEPELKE 

In bijlage vindt u een document waarin we vertellen hoe de zorg in ’t piepelke werkt. Voel je vrij om 
met vragen naar juf Sandra of juf Miet toe te stappen! 
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VIERINGEN OP VRIJDAG 

De maandvieringen vinden plaats op (de laatste) vrijdag van de maand. In de kalender 
(op de website) en in het schoolreglement kunnen jullie alle data vinden. 

Iedereen (ouders, grootouders, vrienden) zijn welkom op onze vieringen! 

 

ZWEMBAD  

De kinderen van de lagere school zullen om de twee weken gaan zwemmen. De 4- en 
5-jarige kleuters zullen 1 keer per maand gaan zwemmen. De 3 jarige kleuters gaan 3x 
per jaar zwemmen. 

Willen jullie op een zwem- of turndag de kinderen steeds gemakkelijke kleren 
aandoen die ze zelf goed aan en uit kunnen doen? (geen kousenbroekjes, rokjes, 
hemdjes met knoopjes…) 

 

SPULLEN MERKEN 

De kinderen laten nog al wat spulletjes rondslingeren. Jassen, truien, 
handschoenen, brooddozen, drinkbekers… er blijft heel wat liggen op school. 
Willen jullie daarom op alles wat los zit een naam schrijven? 

 

PLANNING SCHOOLJAAR/BELANGRIJKE DATA: 

DATA LOOP VAN HET SCHOOLJAAR:  

DATA OUDERCONTACTEN 
 
Vrijdag   01-09-2017 9u30 - 10u30 info moment voor alle ouders 
Dinsdag  05-09-2017 15u30 – 20u info moment in de klas 
Donderdag  26-10-2017 15u30 – 20u oudercontact 
Donderdag  08-02-2018 15u30 – 20u oudercontact 
Dinsdag  26-06-2018 15u30 – 20u oudercontact 

VIERINGEN 
 
Vrijdag  01-09-2017 9.00u 
Vrijdag  29-09-2017 14u20 - 15u10 
Vrijdag  27-10-2017 14u20 - 15u10 
Vrijdag  24-11-2017 14u20 - 15u10 
Vrijdag  22-12-2017 14u00 - 15u10 (kerstviering) 
Vrijdag  26-01-2018 14u20 - 15u10 
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Vrijdag  23-02-2018 14u20 - 15u10 
Vrijdag  30-03-2018 14u00 - 15u10 (paasviering) 
Vrijdag  27-04-2018 14u20 - 15u10 
Vrijdag  25-05-2018 14u20 - 15u10 
Vrijdag  30-06-2017 10u35 - 12u15 

 
GEBEDSOUDERGROEP  
 
Tijdstip: Elke eerste maandag van de maand, om 20u 
Waar: Heibrikstraat, Hoeselt (bij juf Wendy Kusters) 
Verantwoordelijke gebedsoudergroep:  
Marijke Corputty 
Tel: 0031 64 77 59 503 

 
ACTIVITEITEN 
 
Tweedehands beurs  zondag 8 oktober 2017 
Zaklampentocht  vrijdag 27 oktober 2017 
Kerstmarkt   zondag 10 december 2017 
Familie  Quiz   zaterdag 10 februari 2018 
Traiteurdag   zondag 18 maart 2018 
Schoolfeest   zondag 6 mei 2018  
Proclamatie   woensdag 27 juni 2018 

 
ZWEMMEN 
 
Zwemmen gebeurt steeds om de 14 dagen. 
Bij de kleuters gaan de 4-jarigen en 5-jarigen om beurt 1x per maand zwemmen 

4-jarige kleuters woensdag 10.45u - 11.30u 
5-jarige kleuters woensdag 10.45u – 11.30u 
1-2 LO   maandag  9.00u – 09.45u 
3-4 LO   dinsdag  9.00u – 09.45u 
5-6 LO   dinsdag  9.00u – 09.45u 

 
TURNEN 
 
KO  Maandag elke week  
  Dinsdag  elke week   
  vrijdag  elke week  
1-2 LO   Dinsdag  elke week  
  maandag om 14 dagen  
3-4 LO  Maandag elke week  
  Dinsdag  om 14 dagen  
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5-6 LO   Maandag elke week  
  Dinsdag  om 14 dagen  

 
VOOR DE KOMENDE MAAND WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER ONZE 

ACTIVITEITEN 

Vrijdag, 1 september  Eerste schooldag, startviering, familiepicknick 
Maandag, 4 september  Gebedsavond 20u 
Dinsdag, 5 september  Infomoment in de klassen 

17.00u  Juf Bieke/juf Sandra/juf Elke/juf Kristel/juf Joya Lievelingetjes 
18.00u  Juf Evy/juf Sabine    Vuurvlinders 
19.00u  Juf Wendy/juf Veerle    Bonte bessen 
20.00u  Meester Luc/juf Veerle    Koningspages 

Donderdag, 7 september  Frietjesdag 
Vrijdag, 29 september  14u20 Viering 
     
Kijk ook naar onze maandkalender (www.tpiepelke.be) voor alle andere data! 


