
 
Erondegem, 1 september 2021 

 
Geachte ouder(s), 
 
 
We staan alweer aan de start van een nieuw schooljaar… 
Een schooljaar waar we samen met je kind op stap gaan om er een leuke tijd van te maken. 
Een jaar waarin we veel bijleren in de klas, maar ook van elkaar. 
 
Om alles vlot te laten verlopen willen we je als ouder op de hoogte brengen van een aantal 
belangrijke zaken. 
 

- Op onze nieuwe website, www.sfserondegem.be, vind je ons schoolreglement. Dit 
reglement dien je grondig door te nemen. Let vooral op de geel gemarkeerde delen, dat zijn 
de nieuwigheden voor dit schooljaar. Wanneer je alles goed gelezen hebt, dien je het blad 
i.v.m. schoolreglement in te vullen en te tekenen. 

 

- Op onze website staan bij de ‘e-briefjes’ al heel wat belangrijke papieren o.a.  
* attesten om in te vullen wanneer je kind medicatie moet nemen (KL+LA) 
* attesten om afwezigheid te wettigen (LA) 
* brief met info rond ‘luizenbeleid’ op onze school (KL+LA) 
* ‘nat-kam-methode’, methode om luizen te verwijderen (KL+LA) 
* brief met info rond ‘pestbeleid’ op onze school (KL+LA) 
* overzicht vakantiedagen en activiteiten 2021-2022 (KL+LA) 
* planning infoavonden (KL+LA) 
* brief kosteloos onderwijs (KL+LA) 
* brief maximumfactuur (KL+LA) 
* brief nieuwigheden leerkrachtenteam (KL+LA) 
* maandbriefje september (KL+LA) 
* menu september (KL+LA) 
* deze brief (KL+LA) 
Indien nodig kan je via de site de nodige papieren downloaden.  
 

- Alle briefwisseling gebeurt via mail. De brieven vind je ook op onze website bij e-briefjes. 
 

- Op onze website staat steeds de kalender met komende activiteiten. 
 

- Uiteraard zijn er ook nog heel wat papieren die moeten ingevuld worden.  



Deze papieren moeten getekend worden en moeten wij bewaren voor inspectie.                      
Gelieve tegen maandag 6 september volgende papieren in te vullen en terug mee te geven 
met je kind naar school aub. 

 * Invulblad ‘Schoolreglement’ 
 * Brief ‘Infoavond’ 
 * Briefje ‘Keuzemogelijkheden’ 

* Het formulier ‘Persoonlijke gegevens’ moet dit jaar niet opnieuw ingevuld worden.              
Gelieve je versie van vorig jaar na te kijken en in een kleur eventuele wijzigingen aan te 
brengen. 
Indien er geen aanpassingen nodig zijn, mag je bovenaan ‘OK’ noteren. 
Nieuwe leerlingen krijgen een blanco formulier en dienen dit wel volledig in te vullen. 

 

- In de agenda van je zoon of dochter (LA) vind je de leefregels voor de kinderen + afspraken 
over ‘pesten’. Gelieve dit te tekenen a.u.b..  

 

- Op de infoavond word je door de leerkracht geïnformeerd over het gebruik van tijdschriften 
in de klas, over de werking van onze vriendenkring en over het niveaulezen. Aansluitend 
hierbij krijg je dan ook nog brieven omtrent deze thema’s om in te vullen.  

 
We wensen onze kinderen een spetterend schooljaar toe! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Directeur, Leen Pynaert en leerkrachten  
 

 

 


