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SCHOOLINFO 2022-2023
1. Schoolteam:

DIRECTEUR: Karin Ghequire karin.ghequire@kbrp.be

KLEUTER:
Pastoorstraat 4
- peuter en 1e kleuter Davinia Vlaminck davinia.vlaminck@kbrp.be

Liesl Vanspranghe liesl.vanspranghe@kbrp.be
- 2e kleuter Goedele Verstraete goedele.verstraete@kbrp.be
- 3e kleuterklas Griet Notebaert griet.notebaert@kbrp.be

Marjon Verslype marjon.verslype@kbrp.be
- Bewegingsopvoeding Stefanie Braem stefanie.braem@kbrp.be
- Kinderverzorgster Tina Cuvelier tina.cuvelier@kbrp.be

LAGER:
Pastoorstraat 4
- 1e leerjaar Sigrid Pillaert sigrid.pillaert@kbrp.be
- 2e leerjaar Ann-Sophie Pillaert ann-sophie.pillaert@kbrp.be
Baljuwstraat 17
- 3e leerjaar Ines Cuffez ines.cuffez@kbrp.be
- 4e leerjaar Veerle Dauchy veerle.dauchy@kbrp.be

Imke Surmont imke.surmont@kbrp.be
- 5e leerjaar Wendy Derycke wendy.derycke@kbrp.be
- 6e leerjaar Anneleen Coene anneleen.coene@kbrp.be

Janne Vermeersch janne.vermeersch@kbrp.be
- ondersteuning Juf Janne en juf Imke nick.vanbecelaere@kbrp.be

1e trim: Nick Vanbecelaere ipv juf Janne
Bijzondere leermeester
- Bewegingsopvoeding Stefanie Braem stefanie.braem@kbrp.be
Zorg

- Kleuter Marjon Verslype
- Lager Anneleen Coene (Wendy Derycke a.i.)
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2. Oudercomité:

Leden van het oudercomité.
● Het gezin Boeyaert – Parmentier
● Het gezin Bourgeois – Colpaert
● Lot Brutsaert
● Het gezin Capoen - Lagache
● Het gezin Covemaeker – Vieren
● Jan Decorte
● Het gezin Grymonpre – Van Ackere
● Het gezin Houwen - Bruggeman
● Het gezin Logghe – Decrock
● Het gezin Sohier – Monteyne
● Het gezin Vanhoutte – Bruggeman
● Het gezin Vanrampelbergh - Roose
● Het gezin Verdonck – Bulteel

3. Prijzen:

Het volgende bieden we aan:

soep € 0,60 per dag
maaltijden kleuter € 3,15 per dag

lager 1ste graad € 3,35 per dag
lager 2de graad € 3,55 per dag
lager 3de graad € 3,75 per dag

Deze prijzen verhogen met € 1,25 per dag per kind dat over de middag op school blijft eten. Ook
kinderen die hun eten zelf meebrengen betalen € 1,25 per middag.
Dit is voor de volledige scholengemeenschap dezelfde prijs.

Indien onze leveranciers deze prijzen aanpassen in de loop van het schooljaar, zijn wij
genoodzaakt om deze onmiddellijk door te rekenen.

Wil telkens een briefje meegeven aan uw kleuter ‘s morgens als er wijzigingen zijn voor het
schooleten.

Indien we van de traiteur een lijst krijgen met het menu zal deze uitgehangen worden in de eetzaal
in de Pastoorstraat en in de eetzaal in de Baljuwstraat.
Individuele menulijsten worden niet meegegeven. Ze zijn wel te zien op de website.
Hanssens Catering zorgt voor een gevarieerd weekmenu met vers bereide ingrediënten. Soep,
hoofdschotel en water.



4. Kalender van de vrije dagen:

- herfstvakantie : van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022

- Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2022

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

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

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

- Dag van de arbeid : maandag 1 mei 2023

- O.L.H. Hemelvaart : donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023

- Pinkstermaandag : maandag 29 mei 2023

Facultatieve dagen:
We kijken in eerste instantie of er ‘bruggen’ kunnen gemaakt worden. Kan dat niet dan wordt een vrije

dag geplaatst op een dag die voor de school, kinderen en ouders meest geschikt is.

- maandag 10 oktober 2022

- maandag 13 maart 2023

Pedagogische studiedagen: - woensdag 19 oktober 2022

- woensdag 16 november 2022

- woensdag 8 februari 2023

- woensdag 26 april 2023

Goed om weten: - Grootouderfeest: donderdag 24 november 2022

- Kip aan 't spit: zondag 5 februari 2023

- H. Vormsel: zondag 30 april 2023

- Schoolfeest: zondag 7 mei 2023

- Eerste Communie: zondag 28 mei 2023

Let op!
Vrijdag 30 juni 2023: school tot 12 uur.

Er worden geen briefjes meer meegegeven voor de vrije dagen, bewaar deze kalender zorgvuldig.



5. Zwemkalender:

4°-5°-6° leerjaar: 1°-2°-3° leerjaar:
8 september 15 september
22 september 29 september
6 oktober 13 oktober
20 oktober 27 oktober
10 november 17 november
24 november 1 december
8 december 15 december
22 december 12 januari

26 januari
19 januari 9 februari
2 februari
16 februari 2 maart
9 maart 16 maart
23 maart 30 maart
20 april 27 april
4 mei (L4+L5+K3) 11 mei
25 mei (L4+L6+K3) 1 juni
8 juni

● Onderhoud zwembad: 15 juni – 30 juni


