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September 2017  - nieuwsbrief 1 
 

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

www.spanjeschool-detassche.info 

 

Beste ouders, 

Vrijdag 1 september zijn we weer met volle moed gestart.  We 

zijn uiteraard blij voor het vertrouwen dat je in het team van 

Spanjeschool – de Tassche stelt.  Voor school de Tassche 

kunnen we aankondigen: in dit schooljaar starten eindelijk de 

noodzakelijke renovatiewerken.  Voor de Spanjeschool 

kunnen we vaststellen: eindelijk van start en geen restanten 

van de bouwwerf te bespeuren. 

Beste kinderen, mama’s en papa’s, 

Allemaal van harte welkom en we gaan weer hartstikke ons 

best doen opdat alles zo goed mogelijk zou zijn.  

Ons motto: het allerbeste voor iedereen! 

Gerdi Casier 

 

Schooluren Spanjeschool 

Sinds eind augustus is er in de schoolraad en het LOC de 

goedkeuring om de schooluren op de Spanjeschool aan te 

passen.  Door deze verandering stellen we de uren op beide 

vestigingen gelijk. 

Schooluren 2017-2018: 

8.30u tot 11.40u 

13.15u tot 16u 

NIEUW! Opvang woensdagnamiddag  

Vanaf woensdag 6 september 2017 bieden we ook in de 

namiddag op beide vestigingen opvang aan.   

 

Betalende opvang vanaf 

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

Tassche: van 11.30u tot 18u (1€/half uur) 

Vooraf inschrijven/ aanmelden is noodzakelijk! 

 

Geplande 

evenementen 

12-9-2017 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

14-9-2017 

Infoavond de Tassche 

(kleuter/lager) 

19-9-2017 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

21-9-2017 

Infoavond lager Spanjeschool 

22-9-2017 

Strapdag 

30-9-2017 

Openingsfeest nieuwbouw 

Spanjeschool 

2-10-2017 

Vrije dag – geen school 

4-10-2017 

Infoavond kleuter 

Spanjeschool 

10-10-2017 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

11-10-2017 

   Ouderraad Spanjeschool 

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

Nieuwe leerkrachten in het team: 

- Céline De Clerck – klasjuf 2de en 3de kleuterklas C  

- Celien Cappelle – peuter en 1ste kleuterklas A en B 

 

- Sam Vanhaverbeke – turnen lager  

- Mélanie Hélin – team-teacher lager  

- Ine Lauwers – team-teacher lager 

 

Studie:  

Vanaf maandag 11 september 2017 start meester Manfred 

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.   

 

Nieuwe verkeerssituatie Vierwegstraat 

Wat is een een Kiss & Ride-zone? 

Een K&R-strook is een zone waar ouders stoppen met de wagen 

om er hun kinderen af te zetten. Opgelet, een K&R-strook mag 

niet verward worden met een zone voor kortparkeren. Opdat de 

zone het best zou werken, is het noodzakelijk dat de ouders niet 

langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of 

op te pikken. Ideaal is dat ze achter het stuur van hun voertuig 

blijven zitten. Ouders die hun kinderen naar de klas willen 

begeleiden, dienen te parkeren waar dit kan.  

We moedigen dan ook graag aan om de strook te gebruiken 

zoals aangegeven.  We voorzien ook een leerkracht aan de 

strook om de autodeur te openen en kinderen veilig te laten 

uitstappen.  Lukt het echter niet om uw kind op deze manier 

naar school te brengen, dan is parkeren in de straat 

aangewezen. 

Ouders blijven dus bij voorkeur in de auto, kinderen hebben de 

boekentas bij  zich in de auto. 

Verdere info omtrent de verkeerssituatie volgt in de infoavond 

van Spanjeschool. 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Sinds 1 september 2017 is 

Scolarest, van de Compass-

group, de nieuwe 

leverancier van de 

schoolmaaltijden. 

Momenteel publiceren we 

de weekmenu op de 

website van de school.  De 

menu’s bevatten ook 

allergeneninformatie, zodat 

u daarmee rekening kan 

houden bij het bestellen. 

Nieuwe prijs: 

Maaltijd kleuter: 3.08€ 

Maaltijd lager: 3.55€ 

Soep: 1.40€ 

Lokaalgebruik: 1.20€ 

http://www.spanjeschool/
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Openingsfeest 30 september 2017 

 

Oudercomité de Tassche 

De directie en leerkrachten wensen 

het oudercomité de Tassche te 

bedanken voor de tuinwerkdag van 

augustus.  Met heel wat helpende 

handen werden alle hoekjes van de 

school/tuin onder handen genomen. 

Een warme dank jullie wel! 

 

Ouderraad Spanjeschool 

 

Dankzij de hulp van de 

ouderraad kunnen kinderen 

voortaan sturen, hinkelen, twister 

en voetbal spelen. En sinds eind 

augustus prijkt er in de tuin ook 

een prachtig speeltoestel.   

Erop spelen moet nog even 

wachten tot het ingezaaide 

gras voldoende gegroeid is. 

Dank jullie wel!  

 

Openingsfeest 

30 september 2017 

Rondleiding 

Tussen 14.30u en 15.30u 

leiden de leerkrachten u 

rond om kennis te maken 

met de vernieuwde school 

Openingsfeest door 

kinderen 

Om 16u starten we de 

feestelijke opening door de 

leerlingen van de 

Spanjeschool.  In het thema 

bouwen aan de 

Spanjeschool laten ze het 

beste van zichzelf zien. 

 

 

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/
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Spanjeschool – belsignaal ’s morgens en ’s middags 

Eind vorig schooljaar probeerden we al even de werking ‘schoolbel naar de klas vertrekken’ 

uit.  Sinds 4 september 2017 is het systeem in werking voor onze lagere afdeling. 

Wat betekent dit nu eigenlijk?  

Als de schoolbel luidt, vormen we geen rijen meer op de speelplaats maar de kinderen (lager) 

vertrekken op een rustige manier naar hun klaslokaal.  De leerkrachten op speelplaats 

vergewissen zich ervan dat iedereen naar boven is en de andere leerkrachten bevinden zich in 

de trappenhallen of gangen om de rust te bewaren.  

Concreet betekent dit dat er om 8.30u, na de speeltijd en om 13.15u geen rijen op de 

speelplaats zijn.  Enkel de leerlingen die de volgende lestijd turnen hebben blijven op de 

speelplaats om van daaruit rechtstreeks naar de kleedkamers, onder begeleiding van 

turnleerkracht, te gaan. 

 

Ophalen kleuters ’s avonds en woensdagmiddag 

Om de drukte van het ophalen ’s avonds vlot te laten verlopen, vragen we de ouders om hun 

kleuter af te halen in de kleutergang/esplanade.   

Voor een vlot verloop van het afhaalmoment, vragen we de ouders/grootouders/… om via de 

witte deur de esplanade (kleutergang) te betreden.  Uw kleuter wacht bij zijn klasjuf tot hij/zij 

wordt opgehaald. 

Op deze manier hopen wij, het kleuterteam, dat er een vlotte afhaling mogelijk is. 

 

Lunch in the box 

Het project ‘Lunch in the box' gaat voorlopig niet door. 

Op dit moment is Lunch in the box financieel niet haalbaar om het voor elk kind toegankelijk te 

maken. 

Hopelijk hebben ouders toch eens stil gestaan bij het belang van een gezonde lunch voor jong 

en oud! 

We blijven aan ons idee werken, hopelijk tot gauw! 

 

Groetjes Sven  

 

 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Nieuwe website 

Vanaf vrijdag 8 september 2017 lanceren we ook onze nieuwe website. 

www.spanjeschool-detassche.info is de plaats waar voortaan alle belangrijke info te vinden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE WEBSITE 

 

www.spanjeschool-detassche.be 
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