NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022
GBS LOCHRISTI – BEERVELDE

VAN HET SCHOOLJAAR 2022-2023
Juli en augustus…

Met z’n allen genoten van een fijne, zonovergoten vakantie.
Wij zijn alvast klaar om er terug in te vliegen, jullie ook?
We kijken uit naar het nieuwe schooljaar
waar we samen op ontdekking gaan.
Tot 1 september
Voorschoolse opvang :
- Vóór 7u30 kan uw kind terecht bij Ferm, buitenschoolse kinderopvang
- Vanaf 7u30 is er opvang op school
de lessen starten om 8:25.
Naschoolse opvang : (les tot 15:50)
- Voor de kleuters : 16u05 tot 17u10* opvang op de speelplaats.
- Voor de lagere afdeling : 16u05 tot 16u50 : studie, met uitzondering van vrijdag en dagen
personeelsvergaderingen
16u50 tot 17u10* : opvang op de speelplaats
- Op woensdag is er voor iedereen opvang tot 12u15.
* 17u10 is het nieuwe einduur voor de avondopvang. Leerlingen die niet afgehaald zijn om 17u10 worden
met de bus naar de buitenschoolse kinderopvang Ferm in de Boskapellaan gebracht.

Dit schooljaar werken we niet met een jaarthema, maar gaan we ons inzetten voor een hele

projectweek rond een bepaald thema. Wat dit zal worden, daar verneemt u later meer over.

We kunnen dit schooljaar starten zonder coronaregels.
Daarom nog eens op een rijtje hoe de toegang tot de school voor corona was:
•

•
•

Kleuters Lochristi: via het sas. De nieuwe instappertjes mogen op de eerste schooldag
begeleid worden tot binnen. Vanaf de 2de schooldag is het afscheid in het sas bij de
toezichthoudende leerkracht.
Lager Lochristi: via de houten poort.
Beervelde: via het hek

Afhalen:
•

•

•

Kleuters Lochristi: via het hek van de speelplaats op de speelplaats of in de zaal
(afhankelijk van de weersomstandigheden) en langs het sas de school verlaten.
Opgepast! Kinderen die niet afgehaald zijn om 17u10 (ipv voorheen 17u15) gaan met de
bus naar de buitenschoolse kinderopvang Ferm in de Boskapellaan
Lager Lochristi: via de houten poort; de leerlingen staan om 15u50 per klas in de rij.
Nadien spelen ze op de speelplaats tot de studie begint (16u05) en gaat de poort dicht tot
16u50. (geen afhaling mogelijk tijdens de studie)
Na de studie (16u50) afhaal op de speelplaats via de houten poort.
Opgepast! Kinderen die niet afgehaald zijn om 17u10 (ipv voorheen 17u15) gaan met de
bus naar de buitenschoolse kinderopvang Ferm in de Boskapellaan
Beervelde: via het hek, op de speelplaats. Dit zowel voor de kleuters als voor de leerlingen
van het lager.
Opgepast! Kinderen die niet afgehaald zijn om 17u10 (ipv voorheen 17u15) gaan naar de
buitenschoolse kinderopvang Ferm in de Kloosterstraat

De studie gaat van start vanaf maandag 5 september, telkens op maandag, dinsdag en donderdag
van 16u05 tot 16u50. Op de dagen van de personeelsvergadering is er enkel opvang, geen studie.
De data worden telkens medegedeeld via het ouderplatform en een sticker in het agenda.

De uitnodigingsbrief voor de ouderavond volgt begin
september via ons ouderplatform. Hierbij alvast de data.
Voor de

Peuter
K1
K2
K3
L1
L2
L3
L4
L5
L6

LOCHRISTI
BEERVELDE
Maandag 12/09/2022 om 19u30
Donderdag 22/09/2022 om 20u00
Maandag 05/09/2022 om 19u30
Donderdag 22/09/2022 om 20u00
Maandag 12/09/2022 om 19u30
Donderdag 08/09/2022 om 20u00
Donderdag 08/09/2022 om 19u30
Dinsdag 20/09/2022 om 20u00
Dinsdag 06/09/2022 om 19u30
Dinsdag 06/09/2022 om 20u00
Donderdag 15/09/2022 om 19u30
Woensdag 07/09/2022 om 20u00
Dinsdag 13/09/2022 om 19u30
Maandag 05/09/2022 om 20u00
Dinsdag 20/09/2022 om 19u30
Maandag 19/09/2022 om 20u00
Dinsdag 13/09/2022 om 19u30
Donderdag 08/09/2022 om 20u00
Dinsdag 06/09/2022 om 19u30
Maandag 05/09/2022 om 20u00
!!! RODE DATA ZIJN REEDS GEWIJZIGDE DATA !!!

Ook dit schooljaar biedt ons oudercomité een wekelijkse fruitdag aan. Elke woensdag krijgt
iedere leerling een stuk fruit van de school.
Wij houden u op de hoogte via het ouderplatform
van zodra wij hiermee van start gaan.

VERJAARDAGEN
In het kader van ons STOS-project laten wij geen traktaties vanuit de thuissituatie meer toe
voor een verjaardag.
Uiteraard zal de jarige op de dag zelf door de klasleerkracht en de klasgenootjes in de
spotlights gezet worden door een kroon, liedjes, spelletjes, een verhaal,…
De traktaties van thuis uit worden vervangen door een maandelijkse traktatie van de school
KALENDER
SEPT-OKT-NOV-DEC
voor de volledige
klas om de jarigen van die maand te vieren.
(moet ik nog aanvullen met de ouderavonden en dan hierin plakken)
Zoals vermeld in het schoolregelment, wordt vanaf het eerste leerjaar een éénvormig gympak gebruikt.
Hierbij gaan we voor een groen t-shirt en een donker turnbroekje.
In het kader van het STOS (samen tegen onbetaalde schoolfacturen) is het geheel vrijblijvend dat ouders
zelf voor deze (onbedrukte) outfit zorgen of turnkledij met het logo van de school aankopen via de
school. Begin september volgt een bestelbrief via het ouderportaal voor de geïnteresseerden.
(A)

(B)

(C)

A: groen tshirt met logo van de school voor €8
B: donker turnbroekje voor jongens of meisjes voor €9
C: donker (aansluitend) turnbroekje voor meisjes voor €10

WERKEN N70
Momenteel zijn werken aan de gang aan de fietspaden in het centrum van Lochristi. Deze zullen
nog duren tot vermoedelijk 19 september 2022 (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Met het oog om zo weinig mogelijk problemen te hebben bij de start van het nieuwe schooljaar
bezorgen wij u als bijlage het goedgekeurde signalisatieplan/omleidingsplan voor deze werken.
Eveneens als bijlage de omleidingsplannen van de lijnbussen 76 – 77 en 78.
Onderstaande info kan je terugvinden op de website van de gemeente:

Vanaf 8 augustus vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden en
de bushaltes langs beide zijden van de Dorp-Oost/Dorp-West (N70) in Lochristi.
Ook worden de bushaltes comfortabeler aangelegd voor de reizigers en wordt het
kruispunt Dekenijstraat/N70 verkeersveiliger aangepast.

Wat
•

•

•

Fietspaden
De klinkers worden langs beide zijden van de gewestweg (N70) vervangen door asfalt voor
een beter fietscomfort. De werfzone start vóór het kruispunt van de Hortensialaan met de
Braamstraat tot voorbij het kruispunt met de Hoekskensstraat. Over een afstand van ruim 2
km komen er nieuwe comfortabele fietspaden in asfalt.
Bushaltes
In totaal worden 5 bushaltes aangepast voor een beter comfort van de busreizigers. De
afstand tussen bus en perron wordt minimaal en perrons worden met een helling
aangepast. De bussen zullen voortaan halt houden op de rijweg.
Kruispunt Dekenijstraat/N70 wordt verkeersveiliger aangelegd.

Impact
•
•
•

o
o
o
•

•

De voetgangers kunnen langs de werfzone
De fietsers rijden om in beide richtingen via de Pauwstraat, de Eendenstraat, de
Fazantenstraat, Kerkwegelakker, de Dekenijstraat, de Nieuwstraat en de Lichtelarestraat
Het openbaar vervoer volgt richting Gent een omleiding via de Dorpsstraat en Smalle
Heerweg. Op de website van De Lijn lees je meer over de omleiding. Onderaan deze
pagina vind je per lijn een kaart met de omleiding.
Er is een omleiding richting Gent voor de lijnen:
Lijn 76 (Wachtebeke – Lochristi – Gent – De Pinte – Eke Industriepark)
Lijn 77 (Beervelde – Lochristi – Gent – Sint-Martens-Latem – Deinze)
Lijn 78 (Lokeren – Lochristi – Gent – De Pinte – Zevergem Den Beer)
Het gemotoriseerd verkeer richting Lokeren kan altijd langs de werfzone passeren. Het
verkeer dat richting Gent wil rijden, volgt een omleiding via de Beerveldsebaan, de
Rivierstraat, de E17 en R4 naar de N70.
De wekelijkse markt blijft doorgaan. In fase 1 verhuist de markt naar de andere kant van de
N70.

Timing
•
•
•
•

8 augustus - 19 september (zonder weerverlet)
Fase 1: zijde gemeentehuis
Fase 2: zijde kerk
Elke fase duurt drie weken.

Bereikbaarheid
•
•

•

•

Er is steeds 1 rijrichting open. Verkeer van Gent naar Lokeren kan steeds. Wie van
Lokeren naar Gent moet, volgt de omleiding.
Zijstraten in de werfzone blijven toegankelijk behalve als er ter hoogte van de zijstraat
opgebroken, beton getrokken of geasfalteerd wordt. Het gaat dan om een tijdelijke
afsluiting van telkens een dag. Toegang is dan mogelijk via andere zijstraten. Verkeer dat
uit de zijstraten komt moet steeds verplicht afslaan in de richting van Lokeren.
Opritten aan de kant waar gewerkt wordt zijn meestal toegankelijk behalve tijdens
bepaalde werkzaamheden zoals opbreken van de klinkers, beton trekken, asfalteren.
Voor- en na de werkuren wordt minder hinder-steenslag voorzien om de percelen
toegankelijk te houden.
Afvalophaling: bewoners in de werfzone zetten hun afval aan de kant van de straat waar
het verkeer doorgang heeft. Concreet: als er gewerkt wordt aan de zijde gemeentehuis
plaatsen bewoners van deze zijde van de weg hun afval aan de overkant. Als er gewerkt
wordt aan de zijde kerk plaatsen bewoners hun afval aan de overzijde.

Waarom
In het kader van het Vlaams herstelplan De Vlaamse Veerkracht vernieuwt het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dit jaar op verschillende plaatsen in OostVlaanderen de fietspaden langs gewestwegen. Dat moet het fietscomfort verbeteren.
Dit herstelplan wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Meer info
•
•
•
•

https://wegenenverkeer.be/werken/meer-fietscomfort-op-en-comfortabele-bushalteslangs-dorp-oost/dorp-west-lochristi
AWV staat in voor de verspreiding van informatiebrieven naar omwonenden en
handelaars.
Voor vragen over de werken, kan je terecht bij www.meldpuntwegen.be.
Voor meer informatie over de omleidingen van De Lijn kan je terecht op hun website.

Personeel 2022 – 2023 - vestiging Lochristi
Directeur: Nancy Van de Voorde
Beleidsmedewerker: Sofie De Clercq

directie@gbslochristi.be
vestigingsverantwoordelijke@gbslochristi.be

09/331 53 63
09/355 53 80

Secretariaat algemeen:
Secretariaat: Els Naudts:
Secretariaat: Guido Verhofsté:
Secretariaat: Claire Baeten:

secretariaat@gbslochristi.be
els.naudts@gbslochristi.be
guido.verhofste@gbslochristi.be
claire.baeten@gbslochristi.be

09/331 53 61
09/331 53 61
09/331 53 62
09/331 53 62

ZORG KLEUTER
zorgcoördinator juf Inge
zorgleerkrachten:
juf Natalie
juf Thaïs
juf Chantal

zorgkleuters@gbslochristi.be

09/324 89 96

natalie.meeuws@gbslochristi.be
thais.debundel@gbslochristi.be
chantal.versijpt@gbslochristi.be

ZORG LAGER
zorgcoördinator juf Lieve
zorgleerkrachten:
juf Sophie
Juf Birgit
Juf Severine
juf Caroline
Juf Natacha
Meester Wilfried
aanvangsbegeleiding:
Juf Deirdre
juf Anja

zorg.loch@gbslochristi.be

Peuterklas: Juf Sandra
Juf Kimberly
Kinderverzorgster Karina

sandra.bolders@gbslochristi.be
kimberly.duyck@gbslochristi.be
karina.verschaffel@gbslochristi.be

K1A
K1B

Juf Ann P
Juf Els

ann.pieyns@gbslochristi.be
els.matthys@gbslochristi.be

K2A

Juf Chantal
Juf Thaïs
Juf An Dh
Juf An VH

chantal.versijpt@gbslochristi.be
thais.debundel@gbslochristi.be
an.dhooge@gbslochristi.be
an.vanhecke@gbslochristi.be

Juf Caroline
Juf Carine
Juf Natalie
Juf Kimberly

caroline.stevelinck@gbslochristi.be
carine.foncke@gbslochristi.be
natalie.meeuws@gbslochristi.be
kimberly.duyck@gbslochristi.be

K2B
K2C
K3A
K3B
K3C

sophie.degeest@gbslochristi.be
birgit.lybaert@gbslochristi.be
severine.rinckhout@gbslochristi.be
caroline.vermeersch@gbslochristi.be
natacha.vandenbroeck@gbslochristi.be
wilfried.smet@gbslochristi.be
deirdre.decooremeter@gbslochristi.be
anja.depourcq@gbslochristi.be

0477/51 64 56

ICT coördinator
Bewegingsopvoeding kleuter:
Bewegingsopvoeding lager:

Katholieke godsdienst:
Niet-confessionele zedenleer:
Islamitische godsdienst:
Protestantse godsdienst:

L1A

Bart Decoster
meester Hemmy
juf Thaïs
meester Tuur
meester Hemmy
juf Kathelijne
juf Nancy
juf Isabelle
juf Helena
meester Kemal
juf Marleen

bart.decoster@gbslochristi.be
hemmy.iyavoo@gbslochristi.be
thais.debundel@gbslochristi.be
tuur.decooremeter@gbslochristi.be
hemmy.iyavoo@gbslochristi.be
kathelijne.depaepe@gbslochristi.be
nancy.raes@gbslochristi.be
isabelle.schatteman@gbslochristi.be
helena.duiverman@gbslochristi.be
kemal.isci@gbslochristi.be
marleen.vanhoornyck@gbslochristi.be

L1B
L1C

Juf Deirdre
Juf Anja
Juf Ann
Juf Kathy

deirdre.decooremeter@gbslochristi.be
anja.depourcq@gbslochristi.be
ann.vandenberghe@gbslochristi.be
kathy.decock@gbslochristi.be

L2B
L2C

Juf Hilde
Meester Luc

hilde.vanpeteghem@gbslochristi.be
luc.dhont@gbslochristi.be

L3A
L3B
L3C

Juf Ibrich
Juf Jessica
Juf Cristine

ibrich.debaene@gbslochristi.be
Jessica.dhont@gbslochristi.be
cristine.poppe@gbslochristi.be

L4A
L4B
L4C

Juf Natacha
Mr Wilfried
Meester Robin
Juf Sabine

natacha.vandenbroeck@gbslochristi.be
wilfried.smet@gbslochristi.be
robin.verschuere@gbslochristi.be
sabine.pasques@gbslochristi.be

L5A
L5B
L5C

Juf Silke
Juf Els
Juf Karen

silke.poelman@gbslochristi.be
els.lecluse@gbslochristi.be
karen.watteeuw@gbslochristi.be

L6A
L6B
L6C

Juf Ellen
Juf Elly
Juf Maaike

ellen.vandoorsselaere@gbslochristi.be
elly.decock@gbslochrsti.be
maaike.vereecken@gbslochristi.be

Personeel 2022 – 2023 - vestiging Beervelde
Directeur: Nancy Van de Voorde
directie@gbslochristi.be
09/331 53 63
Vestigingsverantwoordelijke: Sofie De Clercq vestigingsverantwoordelijke@gbslochristi.be 09/355 53 80
Secretariaat algemeen:
Secretariaat: Els Naudts:
Secretariaat: Guido Verhofsté:
Secretariaat: Claire Baeten:

secretariaat@gbslochristi.be
els.naudts@gbslochristi.be
guido.verhofste@gbslochristi.be
claire.baeten@gbslochristi.be

Zorgcoördinator juf Sarah
Zorg kleuter juf Elisabeth
juf Thaïs
Zorg lager
juf Sarah
juf Liese-Lotte
juf Fien
meester Andres
Kinderverzorgster – juf Lana

zorg.beervelde@gbslochristi.be
elisabeth.laplanche@gbslochristi.be
thais.debundel@gbslochristi.be
zorg.beervelde@gbslochristi.be
lieselotte.tolpe@gbslochristi.be
fien.kraeye@gbslochristi.be
andres.caekebeke@gbslochristi.be

PK1BeA
PK1BeB
K2Be
K3Be
L1Be
L2BeA
L2BeB
L3Be
L4Be
L5Be
L6Be

Juf Kathy
juf Marie Rose
juf Stefanie
juf Marleen
juf Elisabeth
juf Melissa
juf Machteld
juf Caroline
juf Anja
juf Leen
juf Liese-Lotte
juf Fien
juf Aurélie
meester Andres
juf Stéphanie

09/331 53 61
09/331 53 61
09/331 53 62
09/331 53 62

09/355 53 80

kathy.geers@gbslochristi.be
marie-rose.vancauwenberghe@gbslochristi.be
stefanie.claeys@gbslochristi.be
marleen.verhofste@gbslochristi.be
elisabeth.laplanche@gbslochristi.be
melissa.desweemer@gbslochristi.be
machteld.decloedt@gbslochristi.be
caroline.vermeersch@gbslochristi.be
anja.depourcq@gbslochristi.be
leen.temmerman@gbslochristi.be
liese-lotte.tolpe@gbslochristi.be
fien.kraeye@gbslochristi.be
aurelie.demaesschalck@gbslochristi.be
andres.caekebeke@gbslochristi.be
stephanie.vanbuyten@gbslochristi.be

ICT coördinator
Bart Decoster
Bewegingsopvoeding kleuter: meester Hemmy
juf Elisabeth
Bewegingsopvoeding lager:
juf Kathelijne
meester Hemmy
Katholieke godsdienst:
juf Nancy
Niet-confessionele zedenleer: juf Christel
Islam:
meester Kemal

bart.decoster@gbslochristi.be
hemmy.iyavoo@gbslochristi.be
elisabeth.laplanche@gbslochristi.be
kathelijne.depaepe@gbslochristi.be
hemmy.iyavoo@gbslochristi.be
nancy.raes@gbslochristi.be
christel.desmet@gbslochristi.be
kemal.isci@gbslochristi.be

Oproep vrijwilligers
We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor volgende taken:
•
•
•

Toezicht op de speelplaats van 7u30 tot 8u30
Toezicht op de speelplaats van 11u15 tot 13u15
Hulp in de refter van 11u15 tot 13u15

Je kan zelf kiezen welke dagen je komt en welke combi’s je maakt.
Dit alles voor een kleine vrijwilligersvergoeding.
Wil je meer info? Mail naar directie@gbslochristi.be of tel 09/331 53 63

Oproep van het Rode Kruis - brugvrijwilligers
Hallo ouders en grootouders
Sinds enkele jaren ben ik brugvrijwilliger. Tijdens het schooljaar help ik altijd een kwetsbaar kind
bij het maken van zijn huiswerk of bij het leren van taal. Wij zitten elke week samen steeds op
dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
Net zoals mij zijn er nog vrijwilligers die allemaal een kind op weg helpen naar een mooiere
toekomst. Maar zoals op elke school zijn er best veel kinderen die hulp nodig hebben. Niet elk kind
vond tijdens de zwaarste coronatijden gemakkelijk de weg naar thuis alleen moeten leren, al
zeker niet de kinderen die het daarvoor al moeilijk hadden. En de school is ook troef voor
diversiteit. Wij omarmen kinderen van elke nationaliteit maar vaak hebben zij een steuntje in de
rug nodig om onze taal te leren.
Bent u ook iemand die nog wat tijd en warmte over heeft voor deze kinderen? Contacteer mij dan
en ik leg u graag uit op welke manier wij tewerk gaan.
Via mail naar socialehulpverlening@lochristi.rodekruis.be
En bellen kan ook, buiten de kantooruren: 0473 37 18 38.
Graag tot ziens
Patricia

