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September 2018  - nieuwsbrief 1 
 

Spanjeschool – de Tassche 
Vierwegstraat 195 – Roeselare / Krommestraat 2 - Ardooie 

www.spanjeschool-detassche.info 

 

 

 

Schooluren Spanjeschool en de Tassche:  

Maandag, dinsdag, donderdag:  

8.30u tot 11.40u 

13.15u tot 16u 
Woensdag: 

8.30u tot 11.15u  
Vrijdag: 

8.30u tot 11.40u  

13.15u tot 15u 
 

Buitenschoolse opvang op school:  

Spanjeschool: van 7u tot 8u - van 16.15u tot 18u30 

Woensdag: van 11.30u tot 17.30u (0.60€/kwartier) 

 

Tassche: van 7u tot 8u – van 16.30u tot 18u  

Woensdag: van 11.15u tot 18u (1€/half uur) 

Vooraf inschrijven/ aanmelden hier wel noodzakelijk! 

 

De opvangtijden blijven ongewijzigd.  Momenteel kunnen wij niet 

ingaan op de vraag om de opvangtijd op Tassche te vervroegen. 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

18-9-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

20-9-2018 

Infoavond onderbouw lager 

Spanjeschool 

21-9-2018 

Strapdag 

26-9-2018 

Infoavond oudste kleuters 

Spanjeschool 

27-9-2018 

Infoavond bovenbouw lager 

Spanjeschool 

28-9-2018 

Vrije dag – geen school 

9-10-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

16-10-2018 

Personeelsvergadering – geen  

studie  

17-10-2018 

   Ouderraad Spanjeschool 

26-10-2018 

Pedagogische studiedag – 

geen school 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Nieuwe leerkrachten in het team: 

- Lien D’Hondt – turnen lagere afdeling Spanjeschool 

- Lore Sintobin – ondersteuning 5de en 6de leerjaar / vervanging 

voor 1ste leerjaar juf Trui en 5de leerjaar juf Joke in verlofstelsel 

van de titularissen 

 

Spanjeschool - studie:  

Vanaf donderdag 6  september 2018 starten we opnieuw met 

de studie.    

Korte studie: van 16.15u  tot 16.45u  (vanaf 2de leerjaar) 

Lange studie: van 16.15u  tot 17.00u  (vanaf 4de leerjaar) 

Wij vragen met aandrang om de studie-uren te respecteren en 

kinderen niet vroegtijdig af te halen.   

 

Vierwegstraat: kiss & ride  

Wat is een een Kiss & Ride-zone? 

 een zone waar ouders stoppen met de wagen om er hun 

kinderen af te zetten 

 zone waar chauffeur de wagen niet verlaat maar kinderen 

laat uitstappen 

 zone waar kinderen bij voorkeur boekentas bij de hand 

hebben 

Wat is een kiss & ride zone niet? 

 een zone om te parkeren (ook niet kortparkeren)  

 een zone waar ouders/begeleiders uitstappen om afscheid 

te nemen 

 

Parkeren Vierwegstraat – Pop-college 

Mogen we vragen om niet te parkeren op de 

parking van het ‘POPCOLLEGE’ (hoek 

Vierwegstraat en Zwaaikomstraat). 

De parkeerstroken zijn privaat domein. 

 

 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Sinds 1 september 2018 is 

Hanssens, de ‘nieuwe’ 

leverancier van de 

schoolmaaltijden. 

De maandmenu is terug te 

vinden op de website van 

de school.   

De menu’s bevatten ook 

allergeneninformatie, zodat 

u daarmee rekening kan 

houden bij het bestellen. 

Mogen wij vragen om het 

maandelijks overzicht zo 

vlug mogelijk in te vullen.  

Wie onverwachts op school 

blijft eten dient 

boterhammen te voorzien. 

Nieuwe prijs: 

Maaltijd kleuter: €2,99 

Maaltijd lager: €3,44 

Soep: €1,40 

Lokaalgebruik: €1,20 
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Zwemmen: ‘Sportoase’ lagere afdeling  

Met ingang van 3 september gaan de school-zwemlessen door 

in ‘Sportoase’ Roeselare.  Voor deze lessen zijn de leerlingen 

verplicht om een badmuts (ingedeeld naar 

zwemmogelijkheden) te dragen.   

Hiervoor wordt een éénmalige bijdrage van 

€1 aangerekend op de factuur van uw 

kind.  Het omruilen naar een andere kleur, 

bepaald door de turn/zwemleerkracht, is 

gratis. 

 

Spanjeschool: belsignalen  

Belsignalen en hun betekenissen: 

8.27u  signaal om schooltas te nemen, 

toiletbezoek te doen, rij te vormen op speelplaats 

8.30u  we staan in onze rij, de juf of meester komt 

leerlingen/kleuters ophalen om naar de klas of 

turnzaal te vertrekken 

10.10u begin van de speeltijd  

10.25u einde speeltijd, verzamelen in de klasrij 

11.33u klaarmaken om naar de speelplaats te komen, we 

verlaten de school nog niet 

11.40u  einde voormiddag, op signaal van de juf/meester 

mag ik vertrekken 

13.12u signaal om toiletbezoek te doen en rij te vormen op 

speelplaats 

13.15u  we staan in onze rij, de juf of meester komt kinderen 

ophalen om naar klas of turnzaal te vertrekken 

14.55u begin speeltijd namiddag 

15.10u einde speeltijd, verzamelen in de klasrij 

15.53u de klasgroep maakt zich klaar om naar speelplaats 

te komen, we verlaten de school nog niet 

16u  einde namiddag, op signaal van de juf/meester 

verlaat het kind de rij, kleuters ophalen via de 

doorgang witte deur en wandeling door esplanade. 

 

 

 

Secretariaat 
Openingsuren 

 

Spanjeschool: 

maandag: 

8.15u tot 11.30u 

13.15u tot 16.30u 

 

dinsdag: 

8.15u tot 12.45u 

 

woensdag: 

8.15u tot 12u 

 

donderdag: 

8.15u tot 16.30u 

 

vrijdag: 

8.15u tot 14.15u 

 

 

De Tassche: 

donderdag: 

15u tot 16.30u 

 

 

Julie 

 

Daisy 

 

Secretariaat 
Openingsuren 

 

Spanjeschool: 
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Oudercomité de Tassche 

De directie en leerkrachten wensen het oudercomité de Tassche te 

bedanken voor de  

- de tuinwerkdag  

- het nieuwe spelmateriaal op de speelplaats 

- de fantastische uitbouw van het lego-lab. 

Een warme dank jullie wel!  

 

Nieuwe samenstelling oudercomité de Tassche: 

- Voorzitster: Dorothé Leyn  

- Ondervoorzitster: Lieselot Strynck 

- Penningmeester: Anja Vandenbussche 

- Fluo-directeur: Sofie Rycquart 

- Lego-ambassadeur: Craig Vanbecelaere 

 

Klikken maar 

 

 oudercomitedetassche@outlook.be 

  

data volgende vergaderingen oudercomité de Tassche: 

de vergaderingen starten om 19u gen gaan door op 24 oktober, 20 

november,  11 december, 17 januari, 27 februari, 20 maart, 8 mei en 13 juni  

 te verwachten activiteiten:  verkoop van pannenkoeken en chocolade van ’t Karakske 

 

De Tassche: SVS  

Woensdag 19 september was er de eerste svs-loopwedstrijd van het nieuwe schooljaar.   

Een dike proficiat aan de sportievelingen Luciano, Xaïn, Owen, Tristan, Willem, Ysaïa, Niels en 

Seppe. 

Dank je wel juf Ludwin om deze sportievelingen te begeleiden. 

 

Ook loopkriebels?  Inschrijven en meer info bij juf Ludwin. 

Volgende loopcriterium op  

 26 september in Ardooie 

 3 oktober in Izegem 

 10 oktober in Roeselare 

 7 november in Meulebeke 

http://www.spanjeschool-detassche.info/
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Ouderraad Spanjeschool 

Met veel trots kondigen we het einde van de ‘blauwe schoenen en kledij’ aan.  De ouderraad 

sponsorde een gloednieuwe sportvloer voor onze turnzaal.  Eind september volgen dan nog de 

belijningen maar intussen wordt onze nieuwe turnzaal bij groot, klein en leerkrachten gesmaakt. 

Dank jullie wel!  

Samenstelling ouderraad Spanjeschool 

- Voorzitster: Leen Lannoy 

- Ondervoorzitter: Dirk Leenknecht  

- Penningmeester: Sevrine Adams 

- Secretaris: Trui Wegsteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderingen ouderraad starten om 20u, in resto Spanjeschool, op: 

17 oktober 2018, 13 november 2018, 5 december 2018 

22 januari 2019, 20 februari 2019, 19 maart 2019 

24 april 2019, 14 mei 2019 en 12 juni 2019 

Nieuwsgierig naar de werking of twijfels over al dan niet aansluiten, … altijd welkom.   

 

Pannenkoekenverkoop ten voordele van de Spanjeschool  

Verder info volgt nog.  

 

ouderraad@spanjeschool.be  

 

 

http://www.spanjeschool-detassche.info/
mailto:ouderraad@spanjeschool.be
https://www.facebook.com/ouderraadspanjeschool/


www.spanjeschool-detassche.info  Pagina 6 van 8 

   
 

 

Technopolis on tour 

Technopolis trekt doorheen Vlaanderen met een gloednieuwe wetenschapsshow voor 

scholen.  Met de thema’s lucht (kleuters), gassen (1ste tot 3de leerjaar) en druk (4de tot 6de 

leerjaar) konden de kinderen genieten van een show gebracht door medewerkers van 

Technopolis.   

Na afloop ontvingen we voor elk kind een gratis ticket om 

Technopolis in Mechelen te bezoeken.  

Enkele leerlingen en meester Michiel werden echte BV’s op ‘technopolis on tour’. 

Check het filmpje: 

Karrewiet (+/- 4:20): 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet/11-

september-2018-uitzending-vgt 

Focus/WTV: https://www.focus-

wtv.be/nieuws/technopolis-tour-gestart-

roeselare 

VRT: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/11/technopolis-on-tour-mobiel-wetenschapscentrum-trekt-door-

vlaand/ 

 

Schoolwebsite en blog in de kijker  

Al de klassen beschikken over een klasblog … vergeet niet om ze te bezoeken op 

www.spanjeschool-detassche.info 

 

Blog in de  

kijker … 

 

klik op het vergrootglas! 
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Kaatje op bezoek in de Spanjeschool – de Tassche 

 

Kaatje is jarig en dat vieren de kleuters  

van juf Isabelle, juf Glauke en juf Celien maar al te graag! 

 

Like ons 'Kaatje'-filmpje 

op de facebookpagina van  ‘Spanjeschool-De Tassche’ 

en bezorg onze kleuters een fijn ‘Kaatje-pakket’ en  

misschien komt Kaatje dan zelf wel naar onze Spanjeschool! 

 

PS Delen mag zeker ook! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat je naam er op? 

De doos met verloren voorwerpen groeit aan maar ook het uitzoeken van wie is nu die 

boterhamdoos in niet altijd evident. 

Mogen we dan ook vragen om alle materialen: schooltas, koekendoosjes, boterhamdozen, 

kledij te naamtekenen! 

Alvast bedankt! 
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Helpende handen  

 

Op 7 november 2018 vieren we feest want  

 ‘Helpende Handjes’ is 1 jaar! 

Helpende handen: kledijverkoop 

woensdag 3 oktober in eetzaal van de Tassche 

Warme kinderkledij van maat 92 tot small voor jongens en 

meisjes is van harte welkom. 

Helpende handen is een vrijwillig initiatief van Sofie Ricquart.  Vorig schooljaar werd er al 500€ 

geschonken om de kost van de meerdaagse activiteiten en schoolreis serieus te verminderen.  

Het team is Sofie uiterst dankbaar voor dit vrijwillig initiatief en haar belangeloze inzet. 

Speelgoedbeurs 

woensdag 17 november 2018 van 13u tot 17u 

€2 standgeld – enkel kinderspeelgoed – opbouw vanaf 12u  

inschrijven via onzehelpendehanden@gmail.com 
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