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INFOBROCHURE 
 

Vrije Basisschool Lippelo 
 

2022-2023 
 

 

  
  Een school is als een boom 
  met bladeren om onder te schuilen, 
  een hoge tak om ver te zien 
  en een stam die veel steun geeft. 
 
  Maar hoe hoog de boom ook is,     
  een boom kan nooit zingen, 
  enkel de vogels die erin wonen. 
 
  Een school betekent niets                     
  zonder het gekwetter  
  van de leerlingen, 
  elk met hun eigen liedje.   
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onze schooluren  

 
NIEUWE SCHOOLUREN 
 
8u30 start ( poort open om 8u15 ) 
12u10 einde 
 
13u30 start ( poort open om 13u10 ) 
15u30 einde ( woensdagnamiddag vrij ) 
 
 
Te laat ’s ochtends? Terug van doktersbezoek?  
Gelieve aan te melden aan het secretariaat.  
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1. Personeelsleden 
 

directeur 
directie@libos.be 

Dominique Vandewiele 
 
 

zorgcoördinator 
caroline@libos.be 

Caroline Scheers 
 
 

kinderverzorging juf Kirsten        kirsten.van.bogaert@libos.be 

 

de klas van Jules  
2,5 en 3-jarigen 
 
 

juf Brenda                       brenda@libos.be 
juf Mieke                 mieke.rottiers@libos.be 

                      

de klas van Kikker  
4 en 5-jarigen 
 
 

juf Reinhilde                 reinhilde@libos.be 
juf Karen                           karen@libos.be 
 

1L   juf Ingrid                            ingrid@libos.be 
juf Evy                                  evy@libos.be 
 

2L juf Evy                                  evy@libos.be 
 
 

3L juf Elien                              elien@libos.be 

 
 

4L  juf Elien                              elien@libos.be 

juf Eva                                 eva@libos.be 
 

5L juf Jutta                               jutta@libos.be  
 
                                               

6L  juf Jutta                               jutta@libos.be  
juf Eva                                 eva@libos.be 

 

co-teach 1ste graad  
lerarenplatform 
 

juf Lize                                 lize@libos.be 
 
 

lichamelijke opvoeding  meester Jarne                   jarne@libos.be  
meester Brent                   
brent.van.nieuwenhove@libos.be 

secretariaat 
secretariaat@libos.be                   

Katrijn De Block               
Chris De Boeck 
 

ICT 
ict@sg-pusam.be 
 

Koen Huyck 
Timm Rombouts 
Bert De Bleser 

middagtoezicht juf Hilde + juf Christiana 
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2. Schoolraad 
 
lokale gemeenschap: Els Houvenaghel + Annelies Vermeiren 
ouders: Sofie De Keyser + Christy Hiel 
personeel: Ingrid Brusselmans + Brenda Van der planken 

3. Oudercomité 
 

Zin om aan te sluiten bij het oudercomité en te helpen bij activiteiten? 
Neem contact met de voorzitter Peter De Clercq  oclibos@hotmail.com 
 

4. Maximumcapaciteit 
 
De capaciteit van de kleuterschool bedraagt 50 kleuters.  
De capaciteit van de lagere school bedraagt 95 leerlingen. 
 

5. Infomomenten en oudercontacten  
 

▪ 5 september: infoavond ( 19u kleuters, 19u45 lagere ) 
▪ 23 september (vm): openklasdag 1L 
▪ 26 - 27 oktober: individueel oudercontact lagere school 
▪ midden december: individueel oudercontact kleuters 
▪ 1 - 2 maart: individueel oudercontact lagere school 
▪ begin mei: individueel oudercontact kleuters 
▪ juni: op vraag / aanbod individueel oudercontact lagere school 

 
Als ouder ben je onze belangrijkste partner. Zijn er ondertussen vragen 
of is er nood aan een gesprek, aarzel niet ons te contacteren.  
 

6. Buitenschoolse opvang 
 
Voor school ( van 7u tot 8u15 ) en na school ( tot 18u30 ) kan je 
gebruiken maken van de landelijke kinderopvang. Deze opvang gaat 
door in onze school. Voor inlichtingen en of inschrijving:    
 
052 21 97 04 
mailadres: LKsintamands@landelijkekinderopvang.be 

mailto:oclibos@hotmail.com
mailto:LKsintamands@landelijkekinderopvang.be
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7. Onze accenten dit schooljaar 
 

1. instapklas tot 6de leerjaar: 
 
 
 

Sinds september 2018 werken wij met  
een nieuw, gezamenlijk leerplan  
voor heel de basisschool:  
Zin in leren, zin in leven, Zill.  
 
 
 

Via dit leerplan streven wij naar een harmonische wisselwerking tussen 
persoon en cultuur.  
 

 
Leesplezier 
 
Wij zijn sinds 2017 een kwartiermakersschool.  
Samen met de boekenjuf organiseren we tal 
van activiteiten om het leesplezier te 
versterken.  
Deze prioriteit nemen wij verder mee. Dit 
schooljaar zetten we extra in op lees- en 
voorleesmomenten met rijke communicatie.  
 

 
 
 
Executieve functies en zelfsturing 
   
- STOP-DENK-DOE-methode 
- IMPULSCONTROLE 
- RUST versus BEWEGING  
- PLANMATIG WERKEN 
- ZELFSTURING  
 
 
Executieve functies  
=  de doeprocessen in ons brein die ervoor zorgen  
    dat we ons gedrag bewust kunnen sture 
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2. Evalueren en rapporteren 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de lagere school zetten we in op breed 
evalueren. Om de groei en ontwikkeling  
van de leerlingen in kaart te brengen zijn  
we vorig schooljaar gestart met een nieuw 
rapport. 
 
 
We maken de leerling bewust van zijn/haar 
eigen leerproces door aandacht te besteden 
aan bepalen van doelen en reflecteren. 
 

Dit schooljaar verfijnen we ook verder ons nieuw rapport. 
 
 
 
Wat na een koalatest?   
 
Sinds 2021 wordt bij de oudste kleuters een koalatest afgenomen. 
Deze test is ontwikkeld door onderzoekers van de KU Leuven en heeft 
als doel een eventuele taalachterstand bij kleuters vast te stellen voor  
ze naar het eerste leerjaar gaan. De test bestaat uit doe-, zoek- en  
kiesopdrachten waarbij de kleuters vaak niet doorhebben dat ze een  
test afleggen.  
 
Met de resultaten van de koalatest gaan wij intern aan de slag. We 
zetten in op een brede basiszorg: een rijke leeromgeving met specifieke 
aandacht voor verrijking van de woordenschat en spreekkansen. 
 
Deze inzet op woordenschat breiden we ook uit naar de lagere school 
met de implementatie van een nieuwe taalmethode ( dit schooljaar in  
de derde graad ).  
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8. Leerlingenreglement         
 
 
 
Beste leerlingen, 
 
hartelijk welkom op onze school.  
 
 
 
Je bent hier misschien voor het eerst. Een nieuwe wereld gaat voor je 
open. Samen zorgen we ervoor dat je je hier snel thuis voelt.  
 
Voor de andere kinderen: welkom terug!   
We maken er opnieuw een mooi jaar van op onze kleine, gezellige school. 
  
Om de werking van onze school zo vlot mogelijk te laten verlopen en  
om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er enkele 
regels waar we ons allemaal moeten aan houden.  
Dit leerlingenreglement zal je daarbij helpen. Deze leefregels worden 
met je leerkracht overlopen bij het begin van het nieuwe schooljaar.  
We helpen je om hierin te groeien en te ontwikkelen.  
Ook je ouders lezen deze afspraken zodat we goed kunnen 
samenwerken.  
 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
ik verwijs hiervoor ook naar ons schoolreglement. 
 
 
 
 
Ik wens je een boeiend en fijn schooljaar toe! 
Dominique Vandewiele 
Directie 
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8.1 Ik heb oog voor mijn eigen veiligheid  
        en die van anderen 
ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 
 

▪ Op weg naar school volg ik de verkeersregels die ik in de 

verkeerslessen geleerd heb.  

▪ Ongevallen meld ik dadelijk aan de directeur. 

▪ Na de schooltijd ga ik tijdig mee met de juiste rij. 

▪ Ik verlaat de school nooit zonder toestemming van de leerkracht.  

▪ Zonder toestemming van mijn ouders ga ik niet mee met andere 

ouders of leerlingen. 

▪ Als ik met de fiets ben, verlaat ik het fietsenrek met de fiets aan de 

hand onder begeleiding van een leerkracht. 

▪ Mijn fiets is steeds in orde.  

▪ Op de bus volg ik de aanwijzingen van de chauffeur en de 

begeleiders. 

▪ Bij alarm blijf ik bij mijn klasgroep en leerkracht en volg ik de 

instructies.  

▪ Bij sportactiviteiten en andere uitstappen houd ik me aan de 

afspraken. 

▪ Ik breng niets mee van thuis waarmee ik een andere kan bezeren.  

▪ Ik geef geen informatie / foto’s door van mezelf of anderen via mail / 

websites / sociale media zonder de toestemming van mijn ouders of 

leerkracht. 

 

8.2 Ik ervaar hoe ik mezelf kan aansturen 
ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 
 

 

▪ Ik kom op tijd naar school, maar ook niet te vroeg. 

▪ Ik zet er me voor in om altijd de nodige spullen bij te hebben.  

▪ Ik zorg goed voor uitgeleend materiaal (bibboeken, passer, tablets,... ). 

▪ Ik kom de afspraken in mijn agenda na. 

▪ Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga ik in de rij staan. 

▪ Bij het tweede belsignaal sta ik in de rij en ben ik stil.  

▪ Ik leer mijn lessen en maak mijn taken zoals afgesproken met de juf.  

▪ Mededelingen en brieven geef ik altijd dadelijk af aan mijn ouders. 

▪ Zonder briefje van ouder / arts moet ik deelnemen aan sport en 

zwemmen.  
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8.3   Ik wil en kan met anderen samenleven,    
        samenwerken en communiceren 
socio-emotionele ontwikkeling 

 

▪ Ik vermijd scheldwoorden en krachttermen. 

▪ Ik gebruik voornamen, geen bijnamen. 

▪ Ik gedraag me rustig en beleefd, op school en tijdens uitstappen. 

▪ Ik spreek de leerkrachten aan met 'meester' of 'juf', andere 

volwassenen spreek ik aan met 'meneer' of 'mevrouw'. 

▪ Ik ben even beleefd tegen al het personeel op onze school.  

▪ Ik bied oprecht mijn excuses aan en ben bereid om het goed te 

maken. 

▪ Ik ben bereid om met iedereen samen te werken.  

 

 

 

8.4 Ik wil en kan met anderen samenleven.  
        Ik kan omgaan met gevoelens van 
        mezelf en anderen. Ik kan me inleven in  

          anderen. Ik denk na over wat waardevol is.  
        socio-emotionele ontwikkeling 
         ontwikkeling van een innerlijk kompas 

 

▪ Ik behandel anderen zoals ik wil dat men mij behandelt. 

▪ Ik gedraag me goed omdat ik trots wil zijn op mezelf, 

niet om een beloning te krijgen of om schrik te hebben voor straf. 

▪ Ik aanvaard de ander zoals die is.  

▪ Ik geef met plezier een compliment, een glimlach, een helpende hand. 

▪ Ik speel sportief, ik ben een teamspeler. 

▪ Ik houd me aan de afspraken op de speelplaats en speeltuin. 

▪ Speelgoed van thuis laat ik thuis zonder toestemming van de juf.  

▪ Tijdens het eten ben ik rustig en ga ik respectvol om met eten. 

▪ Ik vind dat pesten niet kan en doe dit bewust niet.  

▪ Als ik zie dat iemand gepest wordt, meld ik dat aan een volwassene. 

▪ Ik mag boos en verdrietig zijn. Ik denk na hoe ik dat toon. Indien nodig  

kan ik even naar een afkoelplek ( de oase ).  
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8.5 Ik werk mee aan een leefbare school /  
        wereld 
ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

 

▪ Ik houd de school en speeltuin netjes, er zijn genoeg vuilnisbakken. 

▪ Kledingstukken horen aan de kapstokken. 

▪ Ik laat geen materiaal rondslingeren aan de kapstokken. Ik kijk goed 

na of ik alles terug mee heb naar huis.  

▪ Turnkledij, mutsen, sjaals, brooddozen en koekendoosjes worden 

voorzien van mijn naam.  

▪ Ik neem geregeld (minimum voor elke vakantie) mijn turnkledij mee 

naar huis om te laten wassen. 

▪ Ik heb orde in mijn schooltas en bank. 

▪ Ik draag zorg voor alles wat ik zelf bezit of mag gebruiken: materiaal, 

speeltuin, bibliotheekboeken, … . 

▪ Vanaf het 4de tot het 6de leerjaar mag er op het speeltuintje gevoetbald 

worden. Ik breng wel aangepast schoeisel mee, dat ik kan uitdoen op 

de afgesproken plaats. 

▪ Ik heb steeds papieren zakdoekjes bij. 

▪ Op de toiletten gedraag ik me fatsoenlijk. Ik laat de toiletten netjes 

achter voor de volgende.  

▪ Ik stop tussendoortjes en lunch in aangepaste doosjes, verpakkingen 

laat ik thuis. Een drinkfles is beter voor het milieu dan plastieken 

flesjes.  

▪ Bij het verlaten van de klas stap ik rustig naar buiten of naar een ander 

lokaal.  

▪ Op uitstap ben ik trots op onze school en gedraag ik me.  

▪ Ik neem mijn rol als meter of peter serieus op ( 3de graad ).  

▪ Ik probeer waar ik kan verantwoordelijkheid te nemen en actief mee te 

werken ( klastaak, schoolkrant, projecten, klas van dienst, … ). 

▪ Het is fijn als we elkaar helpen waar nodig.  
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8.6 Ik leef gezond  
ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid  
motorische en zintuiglijke ontwikkeling 
 

▪ Woensdag is fruitdag.  

▪ Snoep hoort niet op school, ook niet in de brooddoos. 

▪ Als tussendoortje: fruit, rauwe groente, noten, koek zonder chocolade.  

▪ Ik breng water mee in een herbruikbare drinkfles.  

▪ Er worden geen dranken verkocht op school.  

▪ Bij warm weer kan de lunch in de koelkast bewaard worden. Vraag dit 

zelf aan de leerkracht.  

▪ Ik beweeg en speel tijdens de speeltijd of middagpauze. 

▪ Ik neem deel aan turn- en zwemlessen.   

▪ Indien mogelijk kom ik met de fiets, step of te voet naar school. 

▪ Ik kleed mij verzorgd, ook als het warm weer is. Strandkledij hoort op 

het strand.  

▪ Bij zonnig weer zorg ik voor een pet / zonnecrème.  

▪ Op school was ik mijn handen geregeld met zeep. 

▪ Ik kom uitgerust naar school. Als ik ziek ben blijf ik thuis. 

▪ Ben je ziek en kom je niet naar school? Verwittig het secretariaat. 

 

 

8.7   Wat als ik het schoolreglement niet naleef? 
 

 

▪ De leerkracht heeft een gesprekje met je.  

▪ De zorgjuf kan een gesprekje met je plannen.  

▪ We kunnen een time-out momentje voorstellen. 

▪ Ik kan een tijdje afgezonderd worden van een activiteit. 

▪ Er wordt een opmerking in mijn agenda geschreven. 

Mijn ouders tekenen. 

▪ De leerkracht kan me een taak opgeven, ik laat die 

ondertekenen door mijn ouders. 

▪ Ik word voor een gesprek naar de directeur gestuurd. 

▪ De leerkracht bespreekt mijn gedrag met mijn ouders. 

▪ Mijn ouders worden voor een gesprek uitgenodigd bij de directeur. 
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9 Kostenraming: prijzen bij benadering 
 

Maximum bijdrage die het ministerie heeft bepaald voor 2022-2023: 

 

● kleuter: € 50,00 per schooljaar 

leerling lager onderwijs: € 95,00 per schooljaar 

● meerdaagse uitstappen: € 480,00 per volledige schoolloopbaan. 

 

Handboeken, schriften, leermiddelen gratis 

Schrijfgerief, rekenmachine, passer, geodriehoek, laptop, tablet, 

chromebooks (elke leerling in 5L-6L) 

gratis  

ter beschikking  

op school 

Fruit op woensdag ( oktober – juni )    
aangeboden door  

ons oudercomité 

Verplichte activiteiten met de klas 

 

 

Sportactiviteiten kleuters 

Kleuterparadijs, Sint-Amands € 2,50 

Rollebolle, Breeven Bornem € 3,00 

Zwemlessen, Bornem ( inkom en busvervoer ) gratis 

 

Sportactiviteiten leerlingen 

Kronkeldidoe, 1ste graad € 3,50 

Mega Spelenpaleis, 2de lj. € 3,00 

Alles met de bal, 3de en 4de lj. € 3,00 

Wintersportdag schaatsen € 8,00 

Sportlessen gratis 

Zwemlessen ( inkom en busvervoer ) gratis 

Scholenveldloop, park Liezele gratis 
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Uitstappen kleuters 

Kinderboerderij € 5,00 

Kermismolen € 2,00 

St.- Pietersburcht € 4,00 

Schoolreis ( vervoer wordt betaald door het oudercomité ) € 15,00 

Culturele uitstap: film, toneel. Per voorstelling. € 5,00 

 

Museumbezoek, workshop of andere culturele activiteit. Per activiteit. 

 

€ 7,00 

Uitstappen lagere school 

 

Kinderboerderij, 1ste graad 

 

 

€ 5,00 

 

Schoolreis ( vervoer wordt betaald door het oudercomité ) 
 

€ 20,00 

 

Culturele uitstap: film, toneel. Per voorstelling. 

 

€ 5,00 

 

Museumbezoek, workshop of andere culturele activiteit. Per activiteit. 

 

€ 7,00 

Verplichte aankopen 

 

Libos-shirt voor turnles en uitstappen 
eerste gratis 

daarna € 5,00 

Badmuts  € 2,50 

Zwembrevet € 1,00 

Niet-verplichte aankopen 

Tijdschriften voor kleuters, per schooljaar € 30,00 

Vakantieboeken Averbode, per trimester  

( Kerst – Pasen  - zomer ) 
€ 7,95 
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Vakantieblaadjes 

Vakantiepakket 

Zomer Bingel 

 

€ 8,00 

€ 10,00 

Nieuwjaarsbrieven, per stuk € 1,00 

Lunch op school 

Middagtoezicht, per middag € 0,80 

Meerdaagse uitstappen 2022-2023 

Maximum totaal bedrag  

voor hele schoolloopbaan 
€ 480,00 / ll. 

 

Boerderijklas 3L-4L: 21-23 september (2 n.) 

De Bonte Beestenboel, Wortel 

ongeveer  
€ 110,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geregeld worden op woensdagnamiddag sportactiviteiten van Moev 

aangeboden. Deze worden begeleid door onze leerkracht 

bewegingsopvoeding en door de klasjuf. De leerlingen worden hier 

vrijblijvend op uitgenodigd. Deze activiteiten zijn gratis.  

Meestal zoeken we wel bereidwillige chauffeurs.  
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10 Kalender 

activiteiten 2022-2023 
 
 
 
 
 

1 september 2022 start nieuw schooljaar, onthaal oudercomité 

 

5 september  

19u: klas Jules + klas Kikker 
19u45: lagere 

infoavond voor ouders, drink oudercomité vanaf 19u30 

21 tot 23 september 
uitzwaaien om 8u40 

boerderijklas “De bonte beestenboel”, Wortel: 2de graad 

 

23 september vm: openklasdag 1ste leerjaar 
nm: scholenveldloop, Fort Liezele: 1ste + 3de graad 
 

5 oktober dag van de leerkracht 

 

vanaf 10 oktober elke woensdag fruit op school met project “Oog voor lekkers” 

 

19 oktober schoolfotograaf 

 

16 + 17 november, vm ouder- en grootouderfeest met bar door oudercomité           

    

zaterdag 19 november linnenslag oudercomité 

 

22 november voorleesdag Libos 

 

26 november afhaal kaas-en wijn oudercomité 

 

23 december winterrapport + kerstviering + kerstdrink voor ouders + leerlingen 

 

kerstvakantie,  
datum nog te bepalen 

deelname aan winterbar Puurs-Sint-Amands 
 
 

20 januari 2023, vm wintersportdag lagere 
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26 januari gedichtendag 

  

31 januari feestdag van Don Bosco 

 

januari - februari wafelverkoop oudercomité 

 

1 tot 15 februari STEM-project Lego Education 

 

17 februari carnaval + pannenkoeken oudercomité 

 

maand maart jeugdboekenmaand 

 

10 maart Bednet pyjamadag 

 

17 maart Libosquiz 

 

zaterdag 22 april 

12u 

linnenslag oudercomité 

eerste communie Lippelo 
 

28 april zomersportdag lagere 

 

16 mei St.-Pietersburcht kleuters 

 

20 mei, 14u vormsel Sint- Amands 

 

22 - 26 mei 
26 mei 15u40-18u 

projectweek  
slot projectweek met ouders en grootouders 

19 juni schoolreis kleuters 

26 juni  schoolreis lagere 

28 juni  proclamatie 6L + receptie aangeboden door oudercomité 

 

30 juni laatste schooldag ( tot de middag school ) 
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vakantieperiodes en vrije dagen 2022-2023 

 
 
maandag 26 september facultatieve vrije dag 

woensdag 5 oktober pedagogische studiedag: leerlingen vrij 

zaterdag 29 oktober t.e.m. 
zondag 6 november  
 

herfstvakantie 
 
 
 

vrijdag 11 november Wapenstilstand: vrije dag 

woensdag 7 december pedagogische studiedag: leerlingen vrij 

zaterdag 24 december t.e.m.  
zondag 8 januari 
 
 

kerstvakantie 

zaterdag 18 februari t.e.m. 
zondag 26 februari 
 

krokusvakantie 

 
 
 

vrijdag 24 maart facultatieve vrije dag 

maandag 27 maart pedagogische studiedag SG: leerlingen vrij 

zaterdag 1 april t.e.m.  
zondag 16 april 
 
 

paasvakantie 
 

woensdag 17 mei pedagogische studiedag: leerlingen vrij 

donderdag 18 mei 
vrijdag 19 mei 

O.H.H.: vrije dag 
vrije dag 

maandag 29 mei Pinkstermaandag 

vrijdag 30 juni, 12u10 t.e.m. 

donderdag 31 augustus 
 

zomervakantie 
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11 Blijf op de hoogte van ons nieuws 
 

Wij communiceren vooral via ons communicatieplatform. 

We vermijden zoveel mogelijk papieren post. 

 

De maandkalender geven we wel mee op papier  

zodat leerlingen ook kunnen meevolgen. 

 

Wil je de leerkracht bereiken? Doe dit via hun libosmail. 

Of schrijf iets in de agenda. 

 

 

 

Nieuwsberichten ontvangen? 

Surf naar onze website www.libos.sjabi.be 

 

Klik door op communicatieplatform. 

Schrijf je in op de klas naar keuze.  

Je ontvangt vanaf dan de mails van de klasleerkracht 

en de algemene mails van de school.  

 

Schoolreglement 2022-2023 nalezen? 

www.libos.be  

 

 

 

 

Volg ons op Facebook: Vrije Basisschool Lippelo - Libos  

 

 

Volg en like ons op instagram@vrije_basisschool_libos  

 

 

http://www.libos.sjabi.be/
http://www.libos.be/

