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Dit team neemt de uitdaging aan om  

De Kiem te bezielen, elke dag opnieuw. 

Welkom! 

 

 Contact?  
 voornaam.naam@3span.be 

  
 

Directie Genbrugge Vicky 
Pedagogische directeur Verhelle Elisa 

 
Administratie  Pauwels Evy 
 
RKK0A Van Speybrouck Carolien 
RKK1A Craeymeersch Brigitte 
RKK1B Vandewaetere Anne 
RKK2A Evy Dinneweth 
RKK2A De Roest Sofie 
RKK2B Goethals Greet 
RKK3A De Bie Lieselotte 
RKK3B Van de Walle Birthe 
RKK3B De Roest Sofie 
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RKL1A Debaene Debbie 
RKL1A Declercq Anna 
RKL1B Van Veirdeghem Zaya 
RKL1C Mouton Steffi 
RKL2A Willems Elena  
RKL2A Hudders Laura 
RKL2B Listhaeghe Griet 
RKL2B Hudders Laura 
RKL3A De Marrez Christine 
RKL3A Vanderschaeve Stephanie 
RKL3B Van Wonterghem Veerle 
RKL3B Declercq Anna 
RKL4A D'hondt Brenda 
RKL5A Clabout Patrick 
RKL5B Provyn Nancy 
RKL5B Verkest Jannetien 
RKL6A Soenens Alexander 
RKL6B Ver Eecke Patrick 
   
RKzorg/ ZOCO Plettinck Janne 
RKzorg/ ZOCO De Roo Nathalie 
RKzorg Hudders Laura 
RKzorg/ ZOCO De Roest Sofie 
RKzorg Vanderschaeve Stephanie 
  
BWO Van De Walle Marijn 
BWO Vandierendonck Gert 
BWO Van Erum Lieve 
  
Kinderverzorging Kiem Bonamie Fabienne 
Kinderverzorging Kiem / Linde Lanckriet Ann 
 
Schoonmaak Watteny Heidi 
 Hautekier Lisa 
 
Middag, opvang, refter 

 
Devriendt Tamara 
Ledeganck Sylvia 
Everaert Bieke 
Vanbraband Sabrina 
Verbrugge Inès 
Wynsberghe Ann 
Verhaeghe Kathy 
Lannoo Katelijne 

De Craemer Patricia 
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Onze  missie 

We planten kiempjes in een harmonieuze omgeving 
 zodat ze kunnen groeien. 
Door hen te stimuleren, laten we ze volop bloeien. 
 

 

 

Onze visie: 
 

‘Groeien van een kiempje tot een gelukkig mens.‘ 
In ‘De Kiem’ hebben we een warm hart voor kinderen, zien we hen graag en willen we hun 
talenten leren kennen. We bieden een positieve & krachtige leer- en leefomgeving aan 
waar kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Zo ontdekken en beleven kinderen in onze 
school ‘De Kiem’ op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen 
mogelijkheden. Voor ons is een cultuur waar iedereen voor elkaar zorgt,  samen leert en 
leeft belangrijk.  
 

‘Iedereen is uniek…’ 
Elk kind leert zichzelf hier ontdekken, waardevol kiezen en groeit zo in zelfvertrouwen. We 
hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren. Duurzaam 
engagement wordt door het team uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd. Via een 
geduldige aanpak blijven we samen verder zoeken, welke de uitdaging ook is.  
 

‘…iedereen hoort erbij.’ 
Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We laten kinderen kennis 
maken met de boodschap van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We hebben een 
open houding naar de wereld in al haar diversiteit. Universele waarden en normen worden 
in ‘De Kiem’ ervaren en beleefd. We helpen kinderen bij het zingeven van hun eigen 
levensverhaal.  
 

‘Zo straal het uit, zo zing het uit, zo dans het uit.’ 
In ‘De Kiem’ geven we hoopvol richting aan het proces om kinderen samen harmonieus te 
laten ontwikkelen op eigen tempo en niveau. We stimuleren zelfstandigheid en prikkelen 
een open geest in een gezond lichaam. We bemoedigen kinderen en wekken creativiteit 
vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Structuur, respect en heldere 
afspraken brengen rust. Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden 
van hun eigen leerproces en ontwikkeling als persoon. Leer-stof als leef-stof en omgekeerd.  
 

‘Elke dag weer nieuwe kansen.’ 
Door te differentiëren brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk 
uniek kind. We zien het als een uitdaging om kinderen ongelijk te behandelen om zo aan 
alle kinderen gelijke kansen te bieden. Fouten maken mag, want van proberen kan je leren! 
 

‘Er zijn denkers, er zijn doeners, er zijn ik-jes en verzoeners.’ 
Vanuit onze verschillende talenten stimuleren we de groei in expertisedeling en 
professionalisering van ons team. We werken aan de leer-kracht van de leerling en aan de 
team-kracht van het korps. De Kiem is een krachtige leer- en leefomgeving waar het 
cognitieve wordt verrijkt met speels, creatief, sportief en digitaal aanbod. We hebben 
aandacht voor een open communicatie met kinderen, ouders en al wie ons hierin 
ondersteunt. We zijn samen verantwoordelijk voor deze harmonieuze vorming van ieder 
kind. 
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Ditjes en datjes 
Er zijn op school zoveel praktische zaken af te spreken.  
 
In dit infoboekje volgt een bundeling van de voornaamste afspraken uit het 
schoolreglement. 
Deze brochure is een handige bijlage bij het schoolreglement. 
 

 

Lesuren 
 

▪ ’s morgens: van 8.35 u. tot 11.45 u.  
 (woensdag: tot 11.20 u.) 
▪ ’s middags: van 13.15 u. tot 16.00 u.  
 (vrijdag: tot 15.00 u.) 
▪ ’s morgens kunnen de kinderen vanaf 7.00 u. in de opvang terecht:  

➢ van 7.00 u. tot 8.00 u.: ingang via de grote speelplaats of de refter 
➢ vanaf 8.00 u. via de kleine speelplaats op het einde van de parking. 

▪ Zorg er a.u.b. voor dat Uw kind OP TIJD is, d.w.z. vóór 8.30 u. en vóór 
13.10u. 

▪ ’s Morgens gaat de schoolpoort open om 8 uur, ’s middags om 13u.  
Wie vroeger naar school komt, gaat naar de schoolopvang. 

▪ De leerkrachten zijn 15 minuten voor het belteken aanwezig op school. 
(Ouders kunnen dan met hen contact opnemen, indien nodig.  
Maar niet tijdens de lesuren.) 
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Melk 

 
De kinderen krijgen de kans om melk (€ 0,40) te drinken. 
 

 
 

 

Middagmaal 

 
Over de middag zijn er voor een hele maand 3 mogelijkheden:  

✓ warme maaltijd 
✓ soep met picknick  
✓ eigen picknick (in een genaamtekende brooddoos, geen 

aluminiumfolie) 
De warme maaltijden worden in het begin van het schooljaar doorgeven 
volgens een vast stramien via Gimme. 
Hier kan van afgeweken worden door dit net voor het begin van een nieuwe 
maand door te geven. 
(De prijzen worden bepaald in samenspraak met Driespan en zijn dus voor 
alle scholen binnen 3-span dezelfde.) 
De maaltijd wordt geannuleerd en dus niet doorgerekend op de 
schoolrekening indien dit geannuleerd werd via mail 
(evy.pauwels@3span.be of telefonisch 051/68.94.31.  Zo niet, wordt de 
maaltijd wel aangerekend. 
 
Bij de picknick mag een eigen drankje meegebracht worden van thuis. 
We hechten hierbij aandacht aan gezonde voeding en drankjes op school. 
 
Eigen drankje: 

✓ Wél toegelaten: melkhoudende dranken, water, fruitsap, appelsap. 
✓ Tijdens de maaltijd krijgen de kinderen water.  
✓ Suikerhoudende drankjes zijn niet toegelaten (bv. cola, limonade, 

sportdranken,…) 
 

Alle kinderen die op school blijven voor warme maaltijd of picknick 
betalen voor reftergebruik en toezicht. Na de maaltijd is er opvang 
voorzien op de speelplaats of in de speelzaal. 
Kinderen die over de middag naar huis gaan, zijn vanaf 13 u. op de 
speelplaats terug welkom. 

 
 
 
 
 
 

mailto:evy.pauwels@3span.be
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Verjaardagen 

 
Jarigen kunnen een cake meebrengen om feest te vieren in de klas.  
Dit is geen verplichting. Snoep/ chips/ chocolade/ geschenkjes zijn niet 
toegelaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fit en gezond naar school! 

 
We vragen om elke voormiddag een stuk fruit/groente mee te brengen. 

 
In de namiddag mag een koekje of een boterham, zonder chocolade. 

 
 

Oudervereniging 

 
Voorzitter: Miek Janssens (0456 31 66 53) 
 
De school wordt ondersteund door een goede ouderwerking.  
Zij organiseren verschillende activiteiten om de school- en klaswerking te 
ondersteunen.  
Indien u interesse heeft om mee te werken, kan u de voorzitter of directie 
een seintje geven. 
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Verzekering 
Onze school heeft een gemeenschappelijke verzekering afgesloten. 
Dat omvat in het kort: 

- Ongevallen op school (speelplaats, klas, turnzaal) = gedekt door de 
verzekering 

- Ongevallen op weg van en naar school  
Belangrijk is dat uw kind de veiligste (en bij voorkeur de kortste) weg 
van en naar de school gebruikt binnen de kortst mogelijke tijd = 
gedekt door verzekering! 

- Ongevallen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten (uitstappen, 
schoolreizen)= gedekt door de verzekering 

Opgelet! 
Stoffelijke schade (kledij, fiets) = GEEN TUSSENKOMST!!! 
 
Aangifte van een schoolongeval: 
Zo snel mogelijk bij het secretariaat of directie. De nodige formulieren 
worden dan opgemaakt. U betaalt eerst de kosten, bij een volledig 
genezen verklaring dienen de briefjes bij de mutualiteit worden 
binnengebracht te worden.  
Het verschil wordt u dan terugbetaald door de verzekering. 
 

Medicijnen 
 

Een leerling is te ziek om de lessen te volgen:  
- een zieke leerling hoort niet thuis op school en blijft thuis om uit te 

zieken. 
- Zit het kind ziek in de klas: 

de verantwoordelijke van de school belt de ouders op om hun kind af 
te halen. 

 
Een leerling wordt ziek op school 

- De school mag geen medicijnen toedienen. 
- De ouders worden opgebeld om hun kind af te halen. 
- Indien de ouders niet beschikbaar zijn, dan wordt de huisarts 

opgebeld. Is die niet bereikbaar, dan wordt een andere arts opgebeld. 
- In dringende gevallen worden de hulpdiensten opgebeld (112)! 

 
Een leerling dient voorgeschreven medicijnen in te nemen 

- Medicijnen innemen gebeurt zo goed als mogelijk thuis. 
- De school mag enkel medicijnen toedienen indien ze zijn 

voorgeschreven op naam door de arts en vergezeld van een 
medicijnattest. 

- De ouders regelen de coördinatie, zij spreken vooraf af wie de 
medicijnen toedient en wanneer. 

 
 
 



 
9 

 

Verkeersveiligheid: “Ik ben graag gezien” 

 
Gelieve uw kind te voorzien van een genaamtekend fluohesje bij het naar 
school komen. 
 
Er is ’s morgens toezicht op de oversteekplaats ter hoogte van de parking: 
zo kan uw kind veilig oversteken. 
 
We organiseren ’s middags en op het einde van de schooldag 4 thuisrijen:  

✓ Markt 
✓ Huis Maria 
✓ Kruiswegestraat  
✓ Oude Tieltstraat 

 
U kan uw kind ter hoogte van de Drinkshop van Huis Maria en op de Markt 
komen ophalen: zo vermijdt u files ter hoogte van de parking. 
Mogen we vriendelijk vragen om te wachten tot de rijen voorbij gekomen 
zijn om kinderen uit de rij te halen. 
 
 

Contact opnemen met de leerkracht 
 
Indien u een leerkracht wenst te spreken, kan u een afspraak maken  via 
een schoolagenda (woordje van de ouders) of via mail. Op die manier kan er 
verder afgesproken worden voor een moment buiten de schooluren. Voor 
8.35, over de middag of na 16u. 
 
Voornaam.familienaam@3span.be 

 
 

➢ Wijziging gezinstoestand 

 
Wanneer de gezinstoestand wijzigt en ouders wensen bijgevolg apart op de 
hoogte gebracht worden van allerhande informatie over het 
schoolgebeuren, dan vragen wij om dit te melden op het secretariaat. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Voornaam.familienaam@3span.be
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➢ Opvang: 7.00---18.30 
Er wordt dagelijks voor- en naschoolse opvang georganiseerd op school.  
U kan deze persoon bereiken op 051/68.94.31 tijdens de opvanguren. 
 

✓ € 1,20 per begonnen half uur. 
✓ 2de, 3de en 4de kind van hetzelfde gezin: € 0,90 
✓ De gemeente Ruiselede subsidieert de voor- en naschoolse 

opvang. 
 

Basisscholen scholengroep Ruiselede 
 

 

 

 

   

      
Opvang: 
Maandag:       7.00-8.20   16.00-18.30 
Dinsdag:         7.00-8.20   16.00-18.30 
Woensdag:     7.00-8.20   11.20-18.30 
Donderdag:   7.00-8.20   16.00-18.30 
Vrijdag:           7.00-8.20   15.00-18.30 
 

✓ ’s morgens:  gratis vanaf 8.00 u. 
✓ ’s avonds:   gratis van 16.00 u. tot 16.30 u. 

▪ op vrijdag: gratis van 15.00 u. tot 15.30 u.  
▪ op woensdag gratis van 11.20 tot 12.00 

 

 

➢ Data: 
De volledige kalender wordt gepubliceerd op GIMME 
(https://app.gimme.eu).  
Je vindt de zwarte balk bovenaan alle belangrijke info i.v.m. archief, 
kalender en planning.  
Ook op de schoolwebsite (www.dekiemruiselede.be) vind je een 
kalender, die is gelinkt aan Gimme. 

 
✓ Maandag  26 september:  vrijaf 
✓ Woensdag  5 oktober:   pedagogische werkdag: geen school. 
✓ Maandag  6 februari:   pedagogische werkdag: geen school. 
✓ Zondag  30 april, 11.00:  Vormsel  
✓ Dinsdag  2 mei:   vrijaf 
✓ Donderdag 18 mei 11.00:  Eerste Communie  

 

 

https://app.gimme.eu/
http://www.dekiemruiselede.be/
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➢ Zwemmen/sportnamiddagen 

 
✓ Peuter/ kleuter: 
- 2 lestijden kleuterturnen per week 
- K3: om de 2 weken 1 uurtje watergewenning in zwembad De Alk, 

Wingene. 
✓ Lager: 

Sinds 1/09/2005 werken de scholen van Ruiselede nauwer samen. 
Iedere klasgroep gaat sinds dan om de 2 weken zwemmen in Wingene.  
In de andere week krijgen zij sport in de vorm van sportplaneet (ganse 
namiddag) in de sporthal van Ruiselede. 
 

✓ Sport/zwemmen: de toegang tot het zwembad wordt door het 
gemeentebestuur betaald.  

✓ Tijdens het zwemmen dragen de meisjes een badpak (geen bikini) en 
de jongens een zwembroek (geen zwemshort). 

✓ Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een T-shirt met logo van de 
school (verplicht aan te kopen op school) en een donker broekje (zelf 
mee te brengen). 

✓ Het zesde leerjaar zwemt (zoals decretaal bepaald) gratis. 
✓ Het gemeentebestuur betaalt integraal de onkosten voor de 

sportnamiddagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soms is er ook een deelname aan een MOEV activiteit tijdens de klasuren 
(bv. Rollebolle, Alles met de bal, Kronkelidoe, …) 
 
Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan MOEV activiteiten buiten 
de schooluren. De inschrijving hiervan gebeurt via Gimme.  
Voor het busvervoer wordt 5 euro per activiteit aangerekend op de 
schoolrekening. 
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➢ Betalingen: 

 
Maandelijks wordt er een factuur gemaakt. 
Bij de inschrijving wordt aan de ouders gevraagd een 
domiciliëringsopdracht te ondertekenen. Dit wordt sterk bevolen. 
 
De factuur wordt sinds dit schooljaar digitaal verzonden.  
Wij wachten dan nog een paar dagen om U de gelegenheid te geven 
eventuele fouten te signaleren.  
Gelieve zelf de facturen en de bedragen niet aan te passen. 
Gescheiden ouders krijgen 1 factuur, betalen het bedrag dat op de factuur 
vermeld staat aan de school en regelen onderling de betaling.  
 
Bij wanbetaling, na een 1ste en 2de herinnering, wordt een incassobureau 
ingeschakeld.  
Indien er problemen zijn i.v.m. de betaling, dan raden we u aan om een 
afspraak te maken met de directie voor een afbetalingsplan. 

 
 

➢ CLB: 051/426640 
 

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Tielt. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij CLB- Tielt 

Grote Hulststraat 55 bus 1 

8700 TIELT 

Tel. 051 42 66 42  

E-mail: info@clbtielt.be 

www.clbtielt.be 

 

Directeur: mw. Els De Brabandere    

Tel. 051 42 66 42 

E-mail: els.de.brabandere@clbtielt.be 

 

 

 

 
 

CLB anoniem beschikbaar via 
www.clbchat.be 

mailto:info@clbtielt.be
http://www.clbchat.be/
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➢ Leerplicht 
 

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 
september van het kalenderjaar waarin het vijf jaar wordt. 
Kinderen uit de derde kleuterklas zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 
leerplichtig. 
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht 
voldoet. 
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een 
school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet 
élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig 
zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.  
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig 
kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.  
 
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 
 
Ziekte 
 
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is 
steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een 
geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een 
orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een 
erkend labo.  
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de 
tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).  
 
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende 
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is 
(bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één 
medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een 
afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest 
van de ouders.  
 
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een 
briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per 
schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is 
steeds een medisch attest vereist.  
 
U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook 
het attest zo vlug mogelijk.   
 
 
Van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 
het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die 
onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van 
uw kind; 
Het bijwonen van een familieraad; 
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De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw 
kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen 
voor de jeugdrechtbank); 
Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, 
observatie- en oriëntatiecentrum); 
Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 
(staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 
 
Afwezigheden mits toestemming van de directeur 
 
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind 
afwezig zijn in volgende omstandigheden: 
 

- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als 
uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad 
van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. 
vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw 
kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een 
rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het 
buitenland bij te wonen; 

- actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw 
kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het 
bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de 
deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan 
maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn 
(hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor 
persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op 
voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 
4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 

- afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en 
gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen 
inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een 
goedkeuring van dit dossier door de directie.  
Het dossier bestaat uit:  
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten 
sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van 
deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde 
afwezigheden op school verantwoordt; 
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend 
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het 
voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde 
trainingsschema te volgen.  
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze 
afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht.  

 
Opgelet:  
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deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen 
automatisme, geen recht dat u kan opeisen.  
Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te 
staan.  
 

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend 
worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan 
(vroeger vertrek of latere terugkeer).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheden 
Indien uw kind afwezig zal zijn op school, vragen wij u om dit door te geven 
voor 9 uur ’s morgens via mail evy.pauwels@3span.be, telefonisch 
051/68.94.31 of op het secretariaat. 
Elke afwezigheid van leerplichtige kinderen moet verantwoord worden.  
Alle kinderen uit het derde kleuter zijn leerplichtig! 
3e kleuter + lager: kaart uit heen- en weermap of schoolagenda. 

 
Deze kaart telt voor een afwezigheid van maximaal 3 opeenvolgende 
dagen en maximum 4 keer per schooljaar.  
 
Indien de 4 kaarten werden gebruikt of indien een kind langer dan 3 dagen 
afwezig is, dan is een doktersattest verplicht. 
 
Indien wij dit niet ontvangen, dan is dit een onwettige afwezigheid. 
Vanaf 5 halve dagen, wordt het CLB verwittigd. Hierbij wordt u op gesprek 
uitgenodigd. 
 

 

 

mailto:evy.pauwels@3span.be
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➢ Bijdrageregeling 2022-2023 
 

  Prijs 
Melk 0,40 
Warme maaltijd 3,40 
Soep met eigen broodmaaltijd 0,60 
Voor- en naschoolse opvang 1,20 
Voor- en naschoolse opvang met korting 0,90 
Sport T-shirt met logo De Kiem 8.00 
Verplaatsingen Moev 5.00 
Reftergebruik 0,65 
Middagtoezicht 1,65 
Buitenschoolse act.: peuter + 1ste kl. 2,50 
Buitenschoolse act.: 2de kl. 4.00 
Buitenschoolse act.: 3de kl. 5.00 
Buitenschoolse act.:L1+ L2+3+4+5+6 9,50 
Busvervoer Moev-activiteit 5,00 
 

 

 

 

 


