
 

Onthaalbrochure  

 

Medarke heet u welkom op “Onze school”! 
Sint-Medardus Ursel 

Hendelstraat 9a 

9910 Ursel 

tel: 09 334 86 40 

email: contact@medardus.op-weg.be 

https://medardus.op-weg.be 



Welkomstwoordje  

De directie en de leerkrachten van de basisschool van Ursel heten alle ouders en hun kinderen van 

harte welkom op onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u stelt in onze dorps-

school. U mag er dan ook op rekenen dat wij elke dag zorg dragen voor uw kind en met grote inzet 

bouwen aan een fijne school. Onze school is een plaats waar uw kind zich gelukkig mag voelen en een 

boeiende tijd tegemoet gaat.  

Ook hechten wij als team veel belang aan een goed contact met ouders. Immers, hand in hand met u 

als ouder, bereiken we zoveel meer dan elk afzonderlijk. We proberen u dan ook geregeld te betrekken 

bij het schoolse leven via een opendeur-aperitiefdag, infoavonden, ouder-contacten, een eetfestijn, 

schoolfeest en nog zoveel meer.  

 

Schooluren 

8u15 — 8u35 De schoolpoort gaat open. Vanaf dan kan u uw kind afzetten op school.                                                                             

Dat kan via het kleuterpoortje of via de kiss & ride. Op de speelplaats is er                                                                 

toezicht tot de schoolbel gaat. 

8u35 — 10u15 Om 8u35 gaat de schoolbel, vormen de leerlingen rijen en gaan ze naar de klas. Ouders van peutertjes mogen 

hun kinderen begeleiden naar de klas en daar afscheid nemen. 

10u15 — 10u30 Dan is er speeltijd met toezicht, zowel voor het lager als de kleuterafdeling. 

10u30 — 11u45 Om 11u50 kan u uw kleuter afhalen in de overdekte kleuterspeelzaal. Uw kind kan natuurlijk ook op school blij-

ven en boterhammen of warme maaltijd eten. Het is tevens mogelijk dat u uw kind op school laat eten en daarna 

om 12u25 afhaalt. Gelieve de leerkracht daar wel tijdig van te verwittigen. 

 

11u45 — 12u45 

 

Middagpauze  

 

12u45 — 13u00 De schoolpoort gaat terug open. U kan uw kind terug op de speelplaats afzetten. 

13u00  De schoolbel gaat en de kinderen gaan terug naar de klas. Peutertjes mogen aan de klas afgezet worden. 

14u40 — 14u55 De speeltijd in de namiddag vindt plaats onder toezicht van leerkrachten. 

14u55 — 15u45 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag is de school uit om 15u45. Let op! Op woensdag eindigt de school om 11u20 

en op vrijdag om 15u. 



Wie is wie? 

Julesklas juf Sarah De Boever 

Muizenklas Juf Isabelle Rysman 

Berenklas , 2e en 3e kleuterklas Juf Ann De Latter 

Kikkerklas, 2e en 3e kleuterklas Juf Veerle De Boever 

Kinderverzorgster  Juf Evelyne Van Hooreweghe 

1e leerjaar Juf Carla De Blaere en juf Hanne Sneppe 

2e leerjaar Juf Mira Bastiaen en juf Hanne Sneppe 

3e leerjaar Juf Inge Stragier 

4e leerjaar Juf Carine De Coninck 

5e leerjaar Juf Hilde Van Hulle 

Juf Rebekka Van Acker 

6e leerjaar Juf Stephanie De Neve 

gymleerkracht Juf Martine Dessomviele  

Zorgcoördinator kleuter 

Zorgcoördinator 1e, 2e en 3e leerjaar 

Zorgcoördinator 4e, 5e en 6e leerjaar 

Juf Martine Sierens 

Juf Carla De Blaere 

Juf Hilde Van Hulle 

Leerkracht techniek & taalinitiatie Frans Juf Martine Sierens 

ICT-coördinator Alexander Vandamme 

Preventieadviseur Jan De Latter 

Administratief medewerker Susie Van Moorhem 

Onderhoud & catering Ann Versluys en Ria Tilleman 

Directeur Galatea Goudeseune 



Bijdrageregeling 

• warme maaltijd : 2,95 euro + 90 cent remgeld  

• warme maaltijd lager : 3,40 euro + 90 cent remgeld 

• drankje bij de boterhammen : 0,60 euro (soep, melk, chocomelk, fruitsap) 

De schoolrekening wordt u tweemaandelijks meegegeven. U kan dan het bedrag storten op de rekening 

van de school. Gelieve uw kind nooit geld mee te geven naar school. 

Buitenschoolse opvang 

In het dorp is er een gemeentelijke buitenschoolse opvang. 

(IBO, Oscar Pluis, Rozestraat 8, 9910 Ursel) 

De kinderen kunnen er terecht van 6u30 tot 18u30 en dit van 

maandag tot en met vrijdag. 

De kinderen worden steeds onder toezicht van en naar school gebracht. 

Voor inschrijvingen gelieve een afspraak te maken met de verantwoordelijke: 

Ann Colpaert 

(09) 325 74 71 

bko@knesselare.be 

• Probeer alles van de kinderen van een naam te voorzien. (kledij, schooltas,…) Vooral peuters her-

kennen hun eigen materiaal nog niet. Gelieve ook hun naam op hun koek of doosje fruit en her-

bruikbaarflesje water te schrijven, want we verzamelen alles in een grote mand. 

• Op woensdag is het fruitdag op school. Dan brengen de kinderen enkel fruit mee naar school. Dit 

doen we om gezonde voeding te stimuleren bij de kinderen. Geef hen een stukje mee dat ze graag 

lusten, liefst al geschild en eventueel in stukjes in een doosje. 

• Twee keer per week gaan de peuters turnen. De turnlessen worden gegeven door juf Martine Des-

somviele. De kinderen hoeven geen turnkledij of pantoffels aan te trekken. Comfortabele kledij is 

voldoende. 

• Bij het schilderen in de klas krijgen de peuters steeds een schortje om aan te trekken. Toch kan 

het gebeuren dat de kleertjes het slachtoffer worden van een lelijke vlek. Peuters zijn nu eenmaal 

onderzoekend en nieuwsgierig. Gelieve niet hun allermooiste kledij aan te trekken! 

• Op hun verjaardag zijn de kinderen het zonnetje in de klas! Ze krijgen een mooie kroon, ze mo-

gen op de verjaardagsstoel, we zingen en we dansen,… Het middelpunt zijn is het belangrijkste op 

zo een dag. De ouders hebben de vrijheid of ze ook nog iets meer willen doen. 

• Mogen wij vragen de juf steeds te verwittigen wanneer iemand anders dan gewoonlijk uw kind 

komt afhalen? Dit om misverstanden te vermijden. Wanneer er om 16u niemand uw peuter kwam 

afhalen, gaat uw kind mee naar de gemeentelijke buitenschoolse opvang in de Rozestraat. 

(dienstencentrum) 

Nuttige informatie bij de start in de peuterklas 



• Wanneer uw peuter een warme maaltijd zal nemen op school, vragen wij u om via de maaltijd-

kaart bestellingen door te geven voor de week die volgt. Voor boterhammen is dit niet nodig.  

• We vragen dat uw peuter zindelijk is om te starten in de peuterklas. Bij sommige kinderen kan 

het toch gebeuren dat ze al regelmatig op het potje gaan maar toch nog dagelijks een ongelukje 

hebben. Die kinderen kunnen eventueel starten in de peuterklas met een pamperbroekje. Vragen 

of problemen kunnen altijd met de peuterjuf of kinderverzorgster besproken worden. 

 

Wat breng ik mee naar school? 

• Mijn vertrouwd knuffelbeertje. Afscheid nemen doet altijd 

een beetje pijn, dus die lievelingsknuffel kan voor de kin-

deren een echte troost betekenen. Later wanneer de kin-

deren alles gewoon zijn laten we alles thuis. 

• Een koekje, een boterhammetje, een stuk fruit, een tus-

sendoortje om de eerste honger te stillen (snoep en chocolade zijn niet toegelaten op school!). 

Vergeet de naam niet te noteren! 

• Een herbruikbare fles met water. Zoete drankjes in brikverpakkingen zijn verboden op school! Wa-

ter is de beste en gezondste dorstlesser! 

• Een setje reservekledij (broek, onderbroek en paar kousen). 

Kleurplaat 


