
      

Nieuwe website: www.spanjeschool-detassche.info  Pagina 1 van 7 

   
 

 

Oktober 2017  - nieuwsbrief 2 
 

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

www.spanjeschool-detassche.info 

 

 

 

Opening nieuwbouw Spanjeschool 

Op zaterdag 30 september vond de 

officiële opening van de nieuwbouw 

plaats.  In de aanwezigheid van minister 

Hilde Crevits werd ook het kenniscentrum 

geopend.  

 

De namiddag was voorbehouden aan de 

kinderen, ouders en buurtbewoners.  Een 

optreden in teken van de bouwwerken en 

een zonnige namiddag zorgden voor een 

onvergetelijke dag.  

   

 

 

Meer foto’s op 

www.spanjeschool-

detassche.info 

 

De ouderraad zwoegde zich met brio door een storm van 

bestellingen waarvoor heel veel dank. 

 

Geplande 

evenementen 

28-10-2017 

Start herfstvakantie 

28-10-2017 

Spanjeschool: open peuterklas 

– nieuwe instappers 6/11/2017 

6-11-2017 

De Tassche: oudercomité 

7-11-2017 

Spanjeschool: 

personeelsvergadering – geen 

studie 

11-11-2017 

Sint-Maartenstoet Ardooie 

14-11-2017 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

14-11-2017 

Spanjeschool: ouderraad 

15-11-2017 

Pedagogische studiedag – 

GEEN SCHOOL  

18-11-2017 

De directeur kookt … 

Alle data op website … 

www.spanjeschool-detassche.info 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aanwezigheid! 

http://www.spanjeschool/
http://www.spanjeschool-detassche.info/
http://www.spanjeschool-detassche.info/
http://www.spanjeschool-detassche.info/
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Nog meer belangrijk nieuws 

Info: HUIS VAN HET KIND ROESELARE 

Wist je dat ouders met 

opvoedingsvragen 3 momenten 

tijdens de week terecht kunnen 

in het Huis van het Kind (in het 

Welzijnshuis) voor een luisterend 

oor en pedagogisch adviesgesprek? 

-     Op maandag: op afspraak tussen 8u30 en 11u30 

-     Op woensdag: vrij tussen 14u en 17u 

-     Op vrijdag: vrij tussen 8u30 en 11u30 

www.huisvanhetkindroeselare.be 

Fluo aan … goed gedaan :  

De donkere dagen komen er stilletjes weer aan.  Dat het 

zichtbaar zijn in het verkeer een zeer belangrijk gegeven is, daar 

zullen we het zeker over eens zijn. 

Mogen we dan ook met aandrang vragen om het fluohesje 

en/of fluo- boekentashoes terug boven te halen? 

Op de fiets zit ik top … met een helm op!  

Naast fluo-zichtbaar in het verkeer 

komen, willen we dit schooljaar ook 

echt aandacht hebben voor de 

fietshelm.   

Zeker nu de klassen zich meer en meer 

verplaatsen met de fiets vragen we 

om ook de helm niet te vergeten. 

 

Sportieve prestaties in de kijker … 

Op woensdag 11oktober namen we met de school deel aan 

het svs voetbaltoernooi 4-4 in Rumbeke. Na 5 wedstrijden 

eindigden we op de eerste plaats 

Topprestatie …  

 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Schoolrekeningen betalen 

De eerste factuur van het 

schooljaar is uitgedeeld. 

 

* Ouders die vorig jaar met 

domiciliëring betaalden, 

hoeven niets te doen. 

 

* Wie vorig jaar de 

overschrijving zelf uitvoerde 

en nu wil overstappen naar 

domiciliëring, stuurt een 

mailtje naar 

secretariaat@spanjeschool.

be 

 

Vragen omtrent 

(openstaande) facturen? 

Een gesprek met de 

medewerkers van  het 

secretariaat, 

zorgleerkrachten of 

directeur is altijd een goede 

optie. 

 

051/20.70.87 

secretariaat@spanjeschool.be 

zorg@spanjeschool.be 

zorgkleuter@spanjeschool.be 

directie@spanjeschool.be 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
http://www.huisvanhetkindroeselare.be/
mailto:secretariaat@spanjeschool.be
mailto:zorg@spanjeschool.be
mailto:zorgkleuter@spanjeschool.be
mailto:directie@spanjeschool.be
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Halloween op de Batavia 

Op dinsdag 31 oktober organiseert het 

feestcomité van de Bataviawijk, naar 

jaarlijkse gewoonte, een Halloweentocht.  

Nog geen plannen?  Kom mee wandelen 

en nadien genieten van een drankje en 

hapje … allen welkom!  

 

Lees(groot)ouders gezocht! 

Ben jij een ouder, grootouder, kennis, buur of sympathisant van 

de school … die het lezen van de kinderen mee wil 

ondersteunen.  Kan jij je één of meerdere ochtenden vrijmaken 

om een kwartiertje mee het lezen te begeleiden in het eerste en 

tweede leerjaar?   

Iedereen is welkom, we beperken ons niet tot de ouders of 

grootouders die kinderen hebben in 1ste of 2de lj. 

  

Stuur een mail naar juf 

Trui of juf Nathalie of juf 

Mélanie, of laat een 

bericht na in de 

agenda van uw kind.    

Trui.vercruysse@spanjeschool.be 

Nathalie.blondeel@spanjeschool.be 

melanie.helin@spanjeschool.be 

 

Spanjeschool: nieuwe verkeerssituatie  

Parkeerprobleem bij buren 

Mogen wij, nogmaals, vragen om NIET TE PARKEREN voor de inrit 

van onze buren.   

Respecteer de nodige afstand opdat ook zij vlot hun oprit kunnen 

bereiken of verlaten.  

 

Parkeren op de kiss en ride-zone 

Ook de kiss- en ride-zone is GEEN PARKEERPLAATS.  Ook 

kortstondig parkeren is er niet toegestaan.  Deze regel 

geldt zowel voor- als na de schooltijden. 

 

 
 

Warme maaltijden  

NIEUW! 

Vanaf november 2018 

opnieuw maandmenu 

 

 

 

Secretariaat  
Openingsuren 

 

Spanjeschool: 

maandag: 

8.15u tot 11.30u 

13.30u tot  16.45u 

 

dinsdag: 

8.15u tot 12.45u 

 

woensdag: 

8.15u tot 11.45u 

 

donderdag: 

8.15u tot 13.15u 

 

vrijdag: 

8.15u tot 11.15u 

13u tot 16u 

 

De Tassche: 

maandag: 

13.15u tot 15.45u 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
mailto:Trui.vercruysse@spanjeschool.be
mailto:Nathalie.blondeel@spanjeschool.be
mailto:melanie.helin@spanjeschool.be
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Zill: zin in leren – zin in leven  

Tussen 1 september 2018 en 2020 worden in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de huidige 

leerplannen vervangen door het ZILL-concept.   

In het nieuwe concept van Zin in leven! Zin in leren! worden de 

leerinhouden anders geordend.  De introductie van dit nieuwe 

concept wordt in de school voorbereid door het zogenaamde ‘ZILL-

team’.  Juf Rita, juf Trui, juf Els, meester Jean-Pierre en directeur 

Gerdi nemen deel aan 4 halve dagen nascholing om in het hele 

team deze visie te implementeren.  De eerste kennismaking voor 

het volledige schoolteam gebeurt op de pedagogische studiedag 

van 15 november 2017. 

 

Op tijd naar school 

Wij vragen met aandrang om de kinderen tijdig (8.25u) naar 

school te brengen.  Laattijdig (na 8.30u) aankomen is niet leuk 

voor het kind maar ook niet voor de klasgroep. 

Wie dan toch eens, 

hopelijk per uitzondering, 

te laat komt, vragen we 

dan ook om de 

klasleerkracht niet te 

storen.  De klasdag is 

begonnen en elke 

kleuter/leerling verdient de 

aandacht van de 

juf/meester. 

Nog vragen of meldingen 

te doen, gebruik de 

agenda/schrift of ga langs op het secretariaat. 

 

Pannenkoeken ouderraad en oudercomité 

Naar jaarlijkse traditie sluiten we de eerste helft van het trimester af met de 

pannenkoekenverkoop van de ouderraad en het 

oudercomité. 

Op de afdeling de Tassche is er maar liefst 522 kilo 

aan pannenkoeken uitgedeeld.  Op de  Spanjeschool 

dikten de kilo’s aan tot 1188 kilo.   

Dank jullie wel en smakelijk eten! 

 

Schooluren 
(aanvang lessen)  

 

Maandag – dinsdag – 

donderdag 

 

8.30u tot 11.40u 

13.15u tot  16.00u 

 

woensdag: 

8.30u tot 11.15u 

 

Vrijdag: 

8.30u tot 11.40u 

13.15u tot  15u 

 

http://www.spanjeschool/
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Oudercomité de Tassche 

Dankzij de opbrengst van tal van activiteiten door oudercomité de Tassche kon voor alle klassen 

heel wat materiaal aangekocht worden.   

 

1. voor alle leerlingen van 1ste tot 6de leerjaar Mister Learny  

info: LearnToLearn is de ideale set om te starten met met LEGO education in de klas. Als 

leerkracht zet je de leerlingen aan het werk met de zeer herkenbare LEGO onderdelen. Alle 

activiteiten in het curriculum pack zijn volledig uitgewerkt en bevat thema's als taal, 

wiskunde, wetenschap, sociale studies, ontwerp en techniek. Leer kinderen netjes op te 

ruimen.  

2. 25 gevoelsdozen voor expressie – build to express 

Info: De LEGO Education “Build To Express” set 45110 is bijzonder zorgvuldig geselecteerd 

educatief LEGO speelgoed dat kinderen voorziet in de handvaten om zich uit te drukken 

en hun gedachtengoed te communiceren en te delen met anderen. 

3. 2 sets van 12 hockey-sticks 

4. Ikea-kastjes voor 1ste en 2de graad 

5. Koptelefoons voor 2/3de kleuter 

6. Tapijt voor juf Marieanne 

7. Wereldbol voor meester Bart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Sint-Maartenstoet 

Op zaterdag 11 november 2017 trekt de jaarlijkse Sint-

Maartenstoet er terug op uit.  Ook het oudercomité van de 

Tassche, met kinderen en leerkrachten, zal opnieuw in de 

stoet aanwezig zijn.   

Sinds maandag 16 oktober zijn de naaiende mama’s en 

oma’s aan het werk en wordt er in een garage aan de 

praalwagen gewerkt.  

De stoet start om 17u in het centrum van Ardooie.  Een gezellige avond voor klein en groot. 

 

De directeur kookt … 

 

Op zaterdag 18 november 2017 nodigt het oud-

leerlingenverbond van de school jullie uit op het 

jaarlijkse etentje.  We zijn klaar voor een 2de editie van 

De directeur kookt. 

In het resto van de school serveren we stoofvlees met 

frietjes.  

Volwassenen (leden OLSV): € 12 

Kinderen tot 16 jaar (leden OLSV): € 6 

 

Volwassenen (niet leden): € 14 

Kinderen tot 16 jaar (niet leden): € 8 

 

Iedereen welkom, reserveren is noodzakelijk!  

 

Inschrijven kan via: secretariaat@spanjechool.be of 

bataillie.luc@scarlet.be 

 

 

Spel van de maand … Spanjeschool 

Kleuters: elastiek   

Lager: springtouw 

 

 

http://www.spanjeschool/
mailto:secretariaat@spanjechool.be
mailto:bataillie.luc@scarlet.be
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Helpende handen …   Enkel voor afdeling de Tassche 

In samenwerking met oudercomité de Tassche en school lanceert 

Sofie Rycquaert graag volgende project. 

 ‘Onze helpende handen’  

Je kent zeker het gevoel: je bent de kledij van je kinderen aan het sorteren die te klein zijn en je kent niemand die je 

ermee een plezier kan doen, dus vliegen ze in de kledingcontainer. 

Misschien kan je er iemand dichterbij ook mee helpen.  Want niet iedereen heeft de mogelijkheid om nieuwe kledij te 

kopen voor de kinderen, of moet andere leuke dingen uitstellen om iets nieuws te kunnen kopen voor hen. 

Vandaar komt het idee van ‘onze helpende handen’ te organiseren.  

Inzamelmomenten:  vrijdag 20 oktober en vrijdag 27 oktober (de Tassche – Krommestraat 2 Ardooie) 

Verkoopmoment november:  woensdag 8 november van 14 – 18 uur. 

 

 

Schooltoelage voor kinderen in kleuter- en lager onderwijs. 

Voorwaarden om aanvraag te kunnen doen: 

- Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt 

aangevraagd moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als het kind 

geen Belg is, moet het (of de ouders) al een tijd in België wonen, 

werken of gewerkt hebben.  

 

- Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van 

de ouders, bepalen of er al dan niet een schooltoelage wordt 

toegekend. Naast loon wordt er ook rekening gehouden met 

o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het 

kadastraal inkomen kan een rol spelen. 

  

- School- en studiekeuze: ingeschreven zijn in een school en voldoen aan volgende voorwaarden: 

o Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen 

aanwezig zijn op school. 

o Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen 

ongewettigd afwezig zijn. 

Hoe aanvragen: 

 Papieren versie = te verkrijgen op school (secretariaat of bij juf Els) 

 Digitaal aanvraag: http://www.studietoelagen.be/ 

o Nodig: 

 Een geldige identiteitskaart ouder en pincode identiteitskaart  

 Rekeningnummer 

Hulp nodig? Vragen? Waar kan ik terecht? 

 De school van uw kind(eren): secretariaat of juf Els 

 Stad Roeselare: Welzijnshuis – Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare 

U kunt een schooltoelage voor het schooljaar 2017-2018 aanvragen 

van 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018. 

http://www.spanjeschool/
http://www.studietoelagen.be/

