GO! Freinetschool Het Reuzenhuis
Gruuthusestraat 90
8700 Tielt
051/40 92 72
info@reuzenhuis.be
https://www.reuzenhuis.be

Beste ouders,
Een nieuw schooljaar betekent een pak nieuwe informatie. Deze infobrochure geeft u een
overzicht voor het schooljaar 2022 – 2023.
Hij is ook terug te vinden op onze schoolsite onder de rubriek ‘wegwijzer’.

Blz 2 : schooluren / gratis schoolmateriaal / schoolrekeningen
Blz 3 : tarieven koek, fruit, melk / schoolrestaurant
Blz 4 : sport en zwemmen / ochtend- en avondopvang
Blz 5 : studie / schooltoelage / poets- en klusbeurten / levensbeschouwelijke vakken /
Blz 6 : vakantieperiodes en vrije dagen

Alles bij elkaar is het een hele boterham!
En misschien blijft er iets toch nog onduidelijk.
Laat dan niet na om ons te contacteren.
In ieder geval bedankt voor de medewerking!
Hartelijke groet,
Jeffrey
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De schooluren
Kleuters
Ochtend
Middag

Maandag | Dinsdag
8.30 - 11.45 u
13.20 - 15.25 u

Woensdag
8.30 - 12.10 u

Donderdag | Vrijdag
8.30 - 11.45 u
13.20 - 15.25 u

Lagere school
Ochtend
Middag

Maandag | Dinsdag
8.30 - 12.10 u
13.20 - 15.25 u

Woensdag
8.30 - 12.10 u

Donderdag | Vrijdag
8.30 - 12.10 u
13.20 - 15.25 u

•

De speeltijd in de voormiddag duurt van 10.10 u. tot 10.30 u.
In de namiddag is er geen speeltijd.

•

's Ochtends gaat het muziekje om 8.28 uur zodat de klastijd effectief om 8.30 u. kan
starten.
's Middags klinkt het muziekje om 13.18 uur om dezelfde reden.

•

Op maandag is er ochtendforum tussen 8.40 u en 9.05 uur. Ouders en vrienden zijn
meer dan welkom! Op vrijdagnamiddag is er eveneens forum van 15 u tot 15.25 u.

•

Na schooltijd blijven de kinderen nog even in de klas waar ze opgehaald kunnen
worden.
Om 15.40 u. (op vrijdag na het forum) gaan de overblijvende kinderen naar de
opvang.

Gratis schoolmateriaal
Elk kind van het 1ste tot en met het 6de leerjaar ontvangt kosteloos een gom, een lat, 4
balpennen (blauw, groen, rood en zwart ), een potlood en een geodriehoek (vanaf het derde
leerjaar).
Dit gratis materiaal vraagt ook wel om extra afspraken:
• Het pakket met schrijfgerei blijft in de klas.
• Alles wordt genaamtekend zodat iedereen zijn eigen gerief herkent.
• Wanneer spullen verloren gaan worden deze aangerekend via de schoolrekening.

Schoolrekening & domiciliëring
Tijdens de eerste helft van elke nieuwe maand worden de schoolrekeningen van de voorbije
maand meegegeven met daarop alle kosten voor maaltijden, middagopvang, drankjes,
zwemmen, fruit & koek, uitstappen, ochtend- en avondopvang.
Vind je een fout in een van de rekeningen, loop dan gewoon even langs bij Jeffrey, Pieter of
Lieve. Gelieve de bewuste rekening mee te brengen.
We vragen extra aandacht voor de manier van betalen:
• Betalen kan met een overschrijving.
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•

Bij meerdere rekeningen (van broertjes en zusjes) dient elke rekening afzonderlijk
betaald te worden. A.u.b. respecteer de vervaldatum en vermeld de gestructureerde
mededeling!
Betalen via domiciliëring is het makkelijkst. We dringen daar echt op aan! Dit moet
aangevraagd worden per kind. Voor verdere info: gelieve contact op te nemen met
Lieve (sec2@reuzenhuis.be).

Gezonde tussendoortjes: fruit, koek & melk
Het Reuzenhuis kiest voor gezonde tussendoortjes. Daarom de fruit-, koek- en melkacties.
Het maakt kinderen vertrouwd met verschillende smaken en bevordert het eten van soms
onbekende vruchten.
Wie deelneemt aan de fruitactie eet op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1 stuk fruit.
Deelnameprijs : € 1,30 per week.
Wie deelneemt aan de koekactie eet 5 keer per week koek: op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag.
Deelnameprijs : € 0,50 per week voor kinderen uit de peuterklas, kleuter 1 en 2
€ 1,00 per week voor kinderen uit kleuter 3 en alle lagere klassen.
Je kan inschrijven voor koek én voor fruit, maar evengoed voor alleen fruit of alleen koek.
Inschrijven gebeurt voor een heel jaar, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Uitschrijven kan evenwel altijd. Let wel, eens uitgeschreven blijft uitgeschreven. Zo vermijden
we dat ons tel- en rekenwerk in het honderd loopt.
Kinderen die melk/sojamelk willen drinken, kunnen dit gewoon melden, elke dag opnieuw.
Daarvoor moet je niet op voorhand inschrijven. De kostprijs per flesje bedraagt € 0,40/ €
0,80.
Water drinken kan natuurlijk ook. Wie een beker of flesje meebrengt kan dit altijd bijvullen.
Het leidingwater in de school is drinkbaar, best gezond en ... gratis!

Het schoolrestaurant
Over de middag kunnen kinderen op school blijven eten.
• Je kind eet een eigen lunchpakket (in een genaamtekende boterhammendoos).
• Je kind eet soep met eigen lunchpakket.
• Je kind eet een warme maaltijd (vlees of vleesvervanger).
De menu wordt maandelijks doorgestuurd en hangt ook uit aan het infobord in de inkomhal.
Bestellen maaltijden: maaltijden worden op voorhand digitaal via http://ret.reuzenhuis.be
doorgegeven. Let op: de reservaties worden telkens op donderdag om middernacht voor de
komende week afgesloten.
Op school is enkel water (naast melk en/of soep tijdens de maaltijd) toegestaan.
Frisdranken – al dan niet gesuikerd en/of bruisend – worden niet toegestaan.
De school biedt bovendien gratis drinkbaar water aan.
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Aangerekende kosten:
Middagtoezicht : € 0,60 per middag
Soep : € 1,00

Kleuter
Klas 1 en 2
Klas 3 en 4
Klas 5 en 6

Warme maaltijd

Vleesvervanger

€ 3,40
€ 4,20
€ 4,50
€ 4,90

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Glutenvrij /
lactosevrij
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Sport en zwemmen op school
We kiezen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. We doen dat o.a. met:
• een uitdagend schoolterrein met ruimte om te spelen en te ravotten;
• enkele uren sportles per week, onder begeleiding van een sportleerkracht;
• zwemlessen gedurende het ganse schooljaar voor alle kinderen t.e.m. klas 4.
• verplaatsingen te voet of per fiets wanneer het kan;
• deelname aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag;
• voetbal - en andere tornooien tijdens de middagpauze.
Ieder kind krijgt vanaf het 1ste leerjaar een T-shirt gratis. Indien deze te klein wordt en zich in
een degelijke staat bevindt, kan deze altijd ingeruild worden.
Een nieuwe T-shirt wegens verlies, beschadiging… wordt aangerekend via de rekening (€
9,00).
Voor de zwemlessen wordt er een kleine bijdrage gevraagd:
kinderen uit kleuter 1 en 2 betalen € 1,00 per zwembeurt,
kinderen van klas 1 t.e.m. klas 6 betalen € 2,00 per zwembeurt.
Kinderen uit kleuter 3 gaan GRATIS zwemmen.

Opvang voor en na schooltijd
Ochtendopvang : Maandag tot vrijdag 7.30 – 8 u.
Avondopvang : Maandag, dinsdag, donderdag 15.40 – 18 u. / Vrijdag 15.40 – 17.30 u.
Op woensdagmiddag is er geen opvang.
Kostprijs opvang : € 0,035 per minuut ( of omgerekend : € 2,10 per uur )
’s Avonds is het eerste kwartier van de opvang gratis, betalende opvang start vanaf 15.55 u.
Ons digitaal systeem maakt het mogelijk om de kostprijs van de opvang te berekenen per
minuut. Het is daarom heel belangrijk dat u uw kind(eren) uitlogt wanneer u ze komt ophalen.
Niet-uitgelogde kinderen betalen automatisch de volledige duur van de opvang.
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Studie
Voor klas 3 : Maandag en donderdag 15.45 – 16.15 u.
Voor klas 4 : Maandag, dinsdag en donderdag 15.45 – 16.15 u.
Voor klas 5 en 6 : Maandag, dinsdag en donderdag 15.45 – 16.15 u. of tot 16.45 u. ( hier
moet dus gekozen worden voor een half uur of een uur )
Kostprijs studie : € 0,035 per minuut ( of omgerekend : € 2,10 per uur )
De eerste tien minuten zijn gratis. Betalende studie begint zo, net als de opvang, om 15.55 u.
In- en uitloggen voor de studie gebeurt door de begeleiders. Kinderen die na de studie nog
naar de opvang gaan, moeten zich laten inloggen door de mensen van de opvang en
moeten door de ouders uitgelogd worden.

De schooltoelage
Kleuters en kinderen uit het lager onderwijs die in aanmerking komen voor een
schooltoelage krijgen die automatisch uitbetaald. De overheid zal zelf onderzoeken wie recht
heeft op deze toeslag. Ouders moeten dus zelf geen aanvraag doen.
De toeslag wordt uitbetaald in de loop van september of oktober. Hoeveel u krijgt, is
afhankelijk van de samenstelling van uw gezin.

Poets- en klusbeurten
Met de school kiezen we voor goed onderwijs. Maar dat kost geld. Gelukkig kunnen we op
onze school terugvallen op een sterke cultuur waarbij samenwerking de toon zet.
Dit poetsen & klussen schuiven we naar voor als een verplicht nummer. Sinds vele jaren al.
Niet uit gemakzucht. Evenmin uit geldzucht. Maar het schept wel ruimte… centen om dingen
te doen.
Een verplicht nummer dus, ook al ben je heel erg goed in andere dingen die je zo nu en dan
te nutte maakt tijdens het klas- of schoolgebeuren.
Wie het vergeet wordt vriendelijk aangemaand. Wie weigert heeft ongelijk. Zoveel is duidelijk!

Levensbeschouwelijke vakken
Vanaf het eerste leerjaar volgen kinderen twee uur per week een levensbeschouwelijk vak.
De keuze tussen een erkende godsdienst of niet-confessionele zedenleer moet gemaakt
worden op het einde van het voorafgaande schooljaar. Tijdens het laatste oudercontact in de
derde kleuterklas zal de begeleider u vragen het hiervoor bestemde formulier in te vullen.
De keuze die gemaakt wordt, geldt in principe voor de ganse duur van de schooltijd. Van
rechtswege kan een wijziging van de keuze niet tijdens het schooljaar. Een wijziging moet
uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren om in te kunnen gaan op 1
september van het volgende schooljaar.
Nieuw sinds het schooljaar 2020-2021 is dat ouders van leerplichtige kleuters in het officieel
onderwijs kunnen kiezen om hun kind levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen.
Ouders van leerplichtige kleuters zijn in deze keuze geheel vrij. Ze zijn hiertoe niet verplicht.
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De kleuter zal dan voor het levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en
aansluiten bij kinderen van de lagere school. Het levensbeschouwelijk onderricht wordt dus
niet aangeboden in of door het kleuteronderwijs zelf. Om organisatorische redenen vragen
we u om ons, indien u levensbeschouwelijk onderricht wenst, hiervan te informeren tegen
uiterlijk 8 september.

Vakantieperiodes en vrije dagen schooljaar 2022 – 2023
Maandag 3 oktober 2022: facultatieve vrije dag
Van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022: Herfstvakantie
Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand: vrije dag
Woensdag 7 december 2022: pedagogische studiedag: vrije dag
Van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023: Kerstvakantie
Van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023: Krokusvakantie
Vrijdag 10 maart 2023: pedagogische studiedag: vrije dag
Maandag 13 maart 2023: facultatieve vrije dag
Van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023: Paasvakantie
Maandag 1 mei 2023: Dag van de arbeid: vrije dag
Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023: Hemelvaart en vrije dag
Maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag: vrije dag
Vrijdag 30 juni 2023 om 12u10: start zomervakantie
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