WELKOM

OP ONZE SCHOOL

Beste ouder(s)
Je hebt voor onze school gekozen. Wij danken je voor je
vertrouwen in ons en hopen op een goede samenwerking.
Op onze school staat een professioneel en gemotiveerd
team klaar om kinderen op te voeden tot wereldburgers.
Wederzijds respect ligt er aan de basis. We hebben oog
voor maatschappelijke ongelijkheden en bieden alle
leerlingen, ongeacht hun afkomst of overtuiging, gelijke
onderwijskansen.
Onze school is een buurtschool waar ook plaats is voor
ontmoeting, talentontwikkeling en samenwerking. We
streven naar een positief welbevinden bij onze leerlingen
en het volledig team. GRAAG is BETER!

Groenestraat 174
8800 Roeselare
051 27 27 72
Basisschool Ring en Wissel

bsring.be
brigitte.plovie@bsring.be
info@bsring.be

Om te komen tot een leefgemeenschap waarin iedereen zijn weg vindt, bieden wij je dit infoboekje
aan. Samen met het schoolreglement vormt dit één geheel.
Bij elke nieuwe inschrijving tekenen de ouders in het inschrijvingsregister voor akkoord met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Je vindt dit ook terug op onze website.
Als je kind ‘thuis’ kan komen in onze school, dan maken we daar samen werk van. Een school
met een GROOT hart!
De directie en het schoolteam

Wanneer kan je kind starten op school?
Je kind kan starten op school als het 2,5 jaar is. Je kind start op vaste instapdata.
Wanneer geboren?

Wanneer naar school?

In welke klas?

Tussen 1 januari en 1 maart 2018

Op dinsdag 1 september 2020

peuterklas

Tussen 2 maart en 9 mei 2018

Op maandag 9 november 2020

peuterklas

Tussen 10 mei en 4 juli 2018

Op maandag 4 januari 2021

peuterklas

Tussen 5 juli en 1 augustus 2018

Op maandag 1 februari 2021

peuterklas

Tussen 2 augustus en 22 augustus 2018

Op maandag 22 februari 2021

peuterklas

Tussen 23 augustus en 19 oktober 2018

Op maandag 19 april 2021

peuterklas

Tussen 20 oktober en 17 november 2018

Op maandag 17 mei 2021

peuterklas

Tussen 18 november en 31 december 2018

Op woensdag 1 september 2021

eerst kleuterklas

Leerplichtige leeftijd verlaagd naar 5 jaar!!
Wordt uw kind dit schooljaar 5 jaar, dan is uw kind leerplichtig op 1 september 2020. Dit wil dus zeggen alle
3de kleuters zijn leerplichtig. Bij ziekte vragen we om een briefje te schrijven van thuis of een doktersbriefje.
Ook leerlingen van het 3de kleuter krijgen de kans om godsdienst mee te volgen met de eerste graad, dit
met een motivatiebrief. Meer info kan je verkrijgen op het secretariaat of via volgende link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar

Hoe ziet het onderwijs eruit?
Een schooljaar start in september en eindigt eind juni.

basisonderwijs
kleuteronderwijs
2,5 jaar tot 6 jaar

lager onderwijs
6 jaar tot 12 jaar

Je kind gaat in deze school naar het basisonderwijs. Na deze school gaat je kind naar het secundair
onderwijs. Als je kind 18 jaar is, dan kan hij les volgen aan de hogeschool of universiteit.

Wat leert je kind op school?
Je kind leert heel veel op school:
o Je kind leert Nederlands. Je kind leert taal te gebruiken om te communiceren. (TAAL)
o Je kind leert cijfers, tellen, hoeveelheden,… (REKENEN, WISKUNDE)
o Je kind leert alles over de wereld (WERELDORIËNTATIE).
o Je kind leert omgaan met andere kinderen.
o Je kind leert sporten, je kind leert bewegen.
o Je kind leert tekenen, knutselen, zingen,… (MUZISCHE VORMING)
o Je kind leert nog zoveel meer…

Schoolafspraken
Schooluren

Kom op tijd naar school! De dag start al met een ochtendgesprek, de taken worden bekeken, er wordt
gelezen. Het is belangrijk dat je kind aanwezig is om 8u25 (L1-L2), 8u35 (L3-L4), 8u40 (L5-L6-kleuters).
Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag

Begin

Einde

Begin

Einde

L1 en L2

8:25

11:25

12:45

15:25

L3 en L4

8:35

15:30

L5 en L6

8:40

15:30

Kleuters

8:40

15:25

L1 en L2

8:25

L3 en L4

8:35

15:30

L5 en L6

8:40

15:30

Kleuters

8:40

15:25

L1 en L2

8:25

12:05

L3 en L4

8:35

12:10

L5 en L6

8:40

12:10

Kleuters

8:40

12:05

L1 en L2

8:25

11:25

L3 en L4

8:35

15:30

L5 en L6

8:40

15:30

Kleuters

8:40

15:25

L1 en L2

8:25

L3 en L4

8:35

15:30

L5 en L6

8:40

15:30

Kleuters

8:40

15:25

11:25

11:25

12:45

12:45

12:45

15:25

15:25

15:25

Hoe ziet een schooldag eruit?
Wat
les
pauze
les
middagpauze
les
pauze
les

Begin
8:40
10:20
10:35
11:25
12:45

Einde
10:20
10:35
11:25
12:45
14:00

Je kind brengen en ophalen op school
Je brengt je kind zelf naar school of je kind komt mee met de bus.
Breng je jouw kind zelf?
o De kinderen worden afgezet aan de hoofdpoort in de Groenestraat. Als ouder ga je niet mee op het
schooldomein! We nemen daar kort afscheid.
o Indien je te laat komt op school? Kom naar de ingang via het secretariaat. Geef een seintje als je
binnenkomt (bel op tafel).
o De hoofdpoort is tijdens de dag gesloten. Dit doen we voor de veiligheid van je kind.
Kom je jouw kind ophalen aan school?
o De les eindigt om 15.25 uur voor de kleuters, L1 en L2. De les eindigt om 15.30 uur voor L3, L4, L5,
L6 en de Wissel.
o Kom niet vroeger, tenzij je toestemming krijgt om vroeger je kind op te halen.
o De leerkracht begeleidt de klasrij tot aan de hoofdpoort. De ouders, grootouders, opvoeders
wachten daar langs de straatkant (met de nodige SD en mondmasker).
o Je kind mag enkel mee met de ouders. Als je kind mee moet met iemand anders, vermeld je dit op
school.
o Kinderen die niet worden opgehaald, gaan naar de studie(vanaf L2) of naar de opvang. (Betalend
vanaf 16u)
o Parkeer reglementair. Parkeer niet op een zebrapad, voetpad of op de busstrook. Parkeer ook niet
op de brandweg (tussen dansschool Hypnosis/internaat en de school).

Opvang nodig?
Werk je langer? Kan je jouw kind nog niet komen halen? Je kind kan naar de opvang op
school.
Heb je langer opvang nodig dan deze uren? Dan kan je kind naar KIDZ.
Meer info op het secretariaat.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kunnen de kinderen van het lager onderwijs
hun huiswerk maken in de studie tot 15.55uur. Daarna worden ze begeleid door de
leerkracht tot aan de hoofdpoort. Indien uw kind niet wordt opgehaald sluiten ze aan bij de
opvang. Kinderen die alleen naar huis mogen voorzien een briefje of nota in de agenda.
Wanneer?
Elke schooldag
van 7:00 tot 8:15

Elke schooldag van 16:00 tot
17:30

Wie

Prijs
1,25€ per beginnend
half uur

Petra

Op woensdag van 12:30 tot 13:30
Tonia of Brenda

Je kind is ziek
Als je kind ziek is, blijft je kind thuis. Vergeet niet de school op te bellen! Doe dit vóór 9
uur.
Als je kind 5 jaar is, dan is je kind leerplichtig. Je moet verantwoorden waarom je kind
niet op school is. Je kan als ouder zelf een briefje schrijven. Dit kan je maximum 4 keer
per schooljaar.
Vanaf het moment dat je kind 4 dagen opeenvolgend ziek is, dan moet je naar de
dokter om een attest te halen. Heb je al 4 keer een afwezigheidsbriefje zelf
geschreven? Dan moet je ook naar de dokter.

Verzekering

Je kind heeft een ongeval
Je wordt steeds gecontacteerd door de school. Je gaat naar de dokter, je gaat naar het ziekenhuis? Wat
moet je doen?
Stap 1: Ga documenten vragen in het secretariaat
Stap 2: Laat de dokter of het ziekenhuis het papier invullen
Stap 3: Ten laatste twee dagen nadien papier terug indienen bij het secretariaat
Stap 4: Je betaalt zelf de kosten. Je houdt alle kosten goed bij. Ga je naar de apotheek? Vraag een bewijs
van betaling voor de verzekering.
Stap 5: Je ontvangt een brief met een dossiernummer van de verzekering.
Stap 6: Je dient alle kosten in op school.
Stap 7: Je krijgt een overzicht welke kosten je terugbetaald krijgt.
Stap 8: Je krijgt je geld terug.
Hulp nodig? Vraag het op het secretariaat.
Let op: De verzekering is er enkel voor eigen letsels. Materiële schade is niet gedekt.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opzettelijke beschadiging aan gebouwen, meubelen,
materiaal van de school of van medeleerlingen. De school kan een schadevergoeding vragen om de
herstelkosten te betalen.

Je kind neemt medicijnen
Je hebt een doktersvoorschrift nodig als de juf of meester de medicijnen moet geven aan
je kind. Als je dit niet bespreekt met de school, kan er geen medicatie worden gegeven.
Bespreek telkens met de juf of meester als je kind medicijnen neemt:
o
Je brengt medicatie mee naar het secretariaat.
o
Je brengt een doktersbriefje mee met de beschrijving en de dosis.
De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden bij allergische reactie na toediening
van de meegebrachte medicatie. Geef de medicatie niet mee in de boekentas, breng ze
altijd naar het secretariaat.

Luizen op school
Heeft je kind luizen of neten?
Stap 1: Behandel het haar. Je kind komt pas naar school als je het haar hebt behandeld.
Stap 2: Laat weten aan de juf of meester dat je kind luizen of neten heeft. Zo kunnen alle
ouders uit de klas verwittigd worden. Elk kind uit de klas krijgt een briefje mee in de
schoolagenda.
Stap 3: Heeft een kind luizen of neten in de klas? Dan controleert elke ouder zijn kind na
schooltijd.
Na elke schoolvakantie controleert onze ‘luizenmoeder’, Brenda alle kinderen op luizen en
neten.

Gsm, tablet, …
Laat dure spullen thuis. Heb je deze toch nodig? Dan geef je dit onmiddellijk af bij aankomst in de klas aan
de klastitularis. De gsm wordt op het einde van de dag teruggegeven. Ook tijdens de ochtendspeeltijd
wordt de gsm niet gebruikt!

Wat heeft je kind nodig op school?
Wat trekt je kind aan om zich naar school te verplaatsen?

of

Wat neemt je kind mee om te eten?
Middagmaal: in de refter heeft uw kind de keuze uit:
o
o
o

warme maaltijd (betalend): keuze uit gewone maaltijd, vegetarisch of halal.
lunch(brooddoos) met soep (betalend).
lunch (brooddoos) met eigen drankje (geen frisdranken) (gratis).
! Brooddoos voorzien van naam en voornaam, we brengen geen aluminiumfolie mee
! Warme maaltijden en soep worden een maand vooraf besteld. Wie afwezig is, meldt dit voor 9u
anders wordt de maaltijd aangerekend.! Lunch vergeten? Dan verwittigen we de ouders om de
nodige maatregelen te treffen

Leerlingen eten voor of na de speeltijd een tussendoortje in hun eigen klas.

water

frisdrank

o
o
o

fruit

snoep

koek

chips

Neem een gezonde snack mee: gesneden fruit in een doosje, noten, dadels, gedroogd fruit, een
koek zonder chocolade of een boterham.
Er is een fruitproject: elke dinsdag krijgt je kind een stuk vers fruit, dit project start in oktober. Dit
kost €6 voor het volledige schooljaar. Wie niet betaald heeft, geeft zijn/haar kind zelf fruit mee.
Gezonde dranken: water of een melkdrankje

Wat heb je nodig om te turnen (gymnastiek)?

.

(voor kleuters en
1ste leerjaar) of

o
o
o

Heeft je kind lang haar? Doe het haar in een elastiek.
Neem makkelijke kledij mee. Steek deze in een zak. De gymkledij blijft op school. Als het vakantie
is, dan krijgt je kind deze mee om te wassen. Breng de gymkledij na de vakantie terug mee naar
school.
Zet de naam van je kind op de kledij, de schoenen en de sportzak!!!.

Elke week hebben de kinderen van de lagere school turnles bij meester Nick en de kleuters bij juf
Joséanne. Ook zijn er wekelijks bewegingslessen bij meester Nick die doorgaan in de dansschool
Hypnosis. We opteren ook om zoveel mogelijk bewegingstussendoortjes te geven tussen de lessen in.
Eén keer per jaar gaan de kinderen van 1ste tot 6e leerjaar ook op sportklas. Tijdens die week leren de
kinderen nieuwe sporten kennen.
Mag je kind niet turnen of meegaan op sportklassen? Breng een doktersbriefje mee.

Wat heb je nodig om te zwemmen?

o
o
o
o

Je kind neemt twee handdoeken mee.
Je kind neemt een badpak, bikini of zwembroek mee.
Je kind draagt geen zwemshort. Dit is verboden in het zwembad.
Je kind neemt zijn badmuts mee. Deze badmuts koop je op school. Als je deze
verliest, koop je een nieuwe. Dit kost €1.

De kinderen van 1ste, 2e en 3e leerjaar leren zwemmen op school. Vanaf het 4e leerjaar krijgen de kinderen
zwemoefeningen (herhaling).
Er zijn telkens voldoende begeleiders aanwezig om toezicht te houden tijdens de zwemles.
Mag je kind niet zwemmen? Dan breng je een doktersbriefje mee.

Mijn kind is jarig, vieren jullie dit in de klas?
Wil uw kind een traktatie voor een verjaardag, geboorte broer of zus, … meenemen naar school? Gelieve
voorverpakte snoepjes, koeken, gezonde snacks, … mee te geven. Indien dit niet zo is, kunnen we geen
toestemming geven om het uit te delen. Dit alles door COVID 19

Wie helpt mijn kind op school?
Leerkrachtenteam
Directie

Eerste
leerjaar
Brigitte Plovie

Zorgcoördinator
kleuter- en
lager onderwijs

Peuter en
eerste kleuter

Tweede
leerjaar

Carole Vermersch

Derde
leerjaar

Sabine
Riviere en Siebe Bogaerts
Tweede kleuter

Jolien Loyson en Phaedra Decoene

Virginie Demeulemeestere en Miek Feys
Vierde
leerjaar

Elien Loyson
Derde kleuter

Manuela Lema en Julie Loose
Vijfde
leerjaar

Sylvia Dewyse
Kleuterturnen +
zorgjuf

Ondersteuning
kleuterklassen

Elke Vierstraete, Julie Loose en Siebe
Bogaerts

Zesde
leerjaar

Joséane Van Hove

Miek Feys NM en Evi Cappelle VM
Lerarenplatform

Dominique Perneel
Turnen 1 tot
6de leerjaar

Wissel
Oost
Wissel
West

ste

Nick Decaesstecker
Leerkracht
anderstalige
nieuwkomers
Veroniek Valcke

Stijn Van de Walle

An-Sophie Braecke

Keshia Bocqué en Suzanne Nuyttens

Leerkrachten levensbeschouwing
Vanaf het 3de kleuter kan je een keuze maken of uw kind godsdienst of zedenleer volgt (geen verplichting):
dit 2u per week. Vanaf het eerste leerjaar is het wel een verplichting. Als ouder kan je kiezen:
o
o
o
o
o

Katholieke godsdienst: Phaedra Decoene
Orthodoxe godsdienst: Samuel Christiaens
Islamitische godsdienst: Abdelfettah Hamdi
Protestantse godsdienst: Els David
Zedenleer: Tina Ghillebert

Zorg voor jouw kind: zorgcoördinator
Voor de kinderen van GO! BS Ring is zorgcoördinator juf Carole elke dag aanwezig. Zij volgt
je kind samen met de klasleerkracht op. Heb je vragen, problemen? Wil je iets bespreken over
je kind? Haar bureel bevindt zich vooraan in de gang van het lager onderwijs aan de linkerkant.
Voor De Wissel is dit typecoach juf Véronique Lammertyn. Indien je haar wil spreken, kunt u
een afspraak maken via de directeur mevrouw Brigitte Plovie of via MPI Sterrebos. (Directeur:
mevrouw Conny Wallyn)
Je kan ook je vraag stellen aan de juf of meester van je kind. Doe dit niet tijdens de lessen of
als de bel rinkelt. Spreek de leerkracht aan om een afspraak te maken. Je kan dit ook in de
agenda schrijven.

Secretariaat

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Natalie Lefere
8u – 12u
12u30 – 16u

Daphne Boussemaere

8u – 12u
12u30 – 16u

8u – 12u
8u – 12u

Brugfiguur onderwijs
Katrien Gryspeert werkt bij Stad en OCMW Roeselare. Ze is brugfiguur op school.
Heb jij vragen over papieren? Zijn er brieven die je niet goed begrijpt? Heb je vragen over
wonen in Roeselare? Heb je vragen over opvang voor je kind? Wil je extra Nederlands
oefenen? Heb je financiële vragen?
Ze luistert naar je en gaat samen op zoek naar een oplossing.
Ze is op maandag van 8u30 – 17u en op donderdag van 8u30 – 12u30 aanwezig
0474 61 10 97

katrien.gryspeert@roeselare.be

Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB Mandel & Leie, Hugo Verrieststraat 36 – 8800 Roeselare 051 22 64 54
Ouders hebben het recht de individuele begeleiding door het CLB te weigeren. In geval van weigering moet
een formulier ingevuld worden.
Het CLB heeft ook een medisch luik, er is een dokter en een verpleegster aan deze dienst verbonden. Het
medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht, je kan dit niet weigeren. Alle ouders hebben wel het recht mee
te gaan naar het medisch schooltoezicht. Jullie worden hiervan steeds vooraf ingelicht.

Betalingen
Kostprijs busvervoer: met de bus naar school
Je kan je kind zelf brengen naar school. Je kind kan ook met de schoolbus mee naar school.
De bus stopt op verschillende plaatsen in Roeselare. Je brengt je kind naar de bushalte. Na
school wacht je op je kind aan de bushalte. Als je niet buiten staat, neemt de bus je kind
terug mee naar school en moet het in de opvang blijven. Dit laatste tegen betaling.
Sta op tijd buiten als de bus je kind komt ophalen, de bus WACHT NIET!
Onze buschauffeur: Kristof Meersman
zijn te bereiken op volgend gsmnr:

*buschauffeur:

en

onze

busbegeleidster:

Nathalie

0470/13 21 55

*busbegeleidster: 0478/05 92 78

Jaarabonnement

Kostprijs kind 2,5 tot 6 jaar
€ 110

Weekabonnement

€ 15

Kostprijs kind + 6 jaar
€ 130 (1ste tot 3e leerjaar)
€ 150 (4de tot 6e leerjaar)
€ 15

Prijs per rit

€ 1,50

€ 1,50

Lefevre

Kostprijs middagmaal
Wat?

Kostprijs kind 2,5 tot
6 jaar

Kostprijs kind + 6 jaar

€ 2,70

€ 3,40

Met soep

€ 0,85

€ 0,90

Zonder soep

GRATIS

GRATIS

WARME MAALTIJD
Standaard, vegetarisch of halal
EIGEN LUNCHPAKKET

Kies in het begin van het schooljaar welke maaltijd je zal nemen. Deze blijft voor het volledige schooljaar
hetzelfde. Wil je dit toch veranderen? Praat er dan over met het secretariaat.

Factuur
Je krijgt op het einde van elke maand een factuur.
Deze wordt meegegeven met je kind.
Wat wordt aangerekend?
o
o
o
o
o
o
o

Busvervoer: als je kind op uitstap is geweest met de klas (Je betaalt niet voor vervoer naar
zwembad en CLB)
Kosten middagmaal (Vergeet niet te bellen vóór 9 uur als je kind ziek is. Belde je niet op? Dan
betaal je de maaltijd)
Zwemmen (€ 1): per beurt
Badmuts (€ 1): dit betaal je één keer (cash). Ben je deze verloren? Dan koop je een nieuwe
badmuts op school. Dit is enkel voor kinderen uit het lager onderwijs.
Fruitproject(€ 6 cash): niet verplicht maar wel een aanrader!
De opvang betaal je met een opvangkaart. Deze betaal je cash. We hebben kaarten van €10 en
€20.
Klasuitstappen (boerderijbezoek, bezoek Vlaams Parlement, Rollebolle,…) betaal je cash.

Lukt het moeilijk om je factuur te betalen? Contacteer Natalie van het secretariaat. Zij helpt je een
oplossing te vinden.

Korting
o

Heb je een vrijetijdspas ? Je krijgt korting bij sommige activiteiten op school.

o

Fiscaal attest : Komt je kind naar de opvang? Elk jaar krijg je een fiscaal attest (april-mei). Dit attest
kan je indienen bij de belastingen. Je krijgt een deel van de kosten terug bij het ingeven van je
belastingaangifte.

Hoe kan je jouw kind helpen?
Jij kent je kind goed. Wij willen graag dat je ons helpt.
Vraag ons als je iets wil weten. Bespreek je bezorgdheden met ons!

Het heen-en weerschriftje of de schoolagenda
Kijk elke avond in het heen-en weerschriftje (kleuter) of agenda (lager) van je kind. In het schriftje of
agenda zie je:
o
o
o
o
o

Elke dag wat je kind in school heeft gedaan.
Als er toetsen zijn, huiswerk is,… dan zie je dit staan. (voor kinderen uit het
lager onderwijs).
In de agenda of het schriftje zie je als je kind iets moet meebrengen naar
school.
Wil jij iets laten weten aan de juf of meester? Schrijf dit in de agenda.
Zet minstens 1 keer per week je handtekening. Zo ziet de juf of meester dat je de
agenda controleerde.

Kom naar het oudercontact
Op een oudercontact praat jij als ouder met de leerkracht van je kind. Je kind is niet
aanwezig. Er zijn ook geen andere ouders aanwezig.
De juf of meester zegt hoe het gaat met je kind op school, in de klas.
Je kan praten over:
Hoe het gaat met je kind in de klas. Komt je kind graag naar school ? Heeft het vriendjes?
Begrijpt het de taal en de lessen ?
Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 17 december 2020
Donderdag 1 april 2021
Dinsdag 29 juni 2021

Welkom bij het ouderteam
Het ouderteam is een groep ouders die ouders samenbrengen op school. Het ouderteam organiseert
activiteiten. Met de opbrengt van deze activiteiten worden er leuke dingen gekocht of georganiseerd op
school. Heb je leuke ideetjes? Je bent altijd welkom!
Evelien Seys (mama van Leyton, Lacey en Mayson) is de voorzitter van het ouderteam. Wil je aansluiten,
heb je vragen? Spreek haar aan!

Kom naar het grootouder-ouderfeest en schoolfeest
Feest op school:
Ouders, familie, de buurt,… iedereen mag zich welkom voelen op school.
Tijdens het schooljaar organiseren we enkele feesten. Op het schoolfeest danst, zingt,… je
kind of doen we een gezinsactiviteit.
Op het grootouders-/ouderfeest zijn de ouders, oma’s en opa’s welkom.

Onze school is meer dan een school

Je kind kan meedoen aan activiteiten, ouders zijn welkom op ontmoetingsmomenten.
Informatie nodig over extra oefenkansen Nederlands voor je kind? Hulp nodig om Roeselare te leren
kennen? Heb je een vraag? Stel ze ons!
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar het schoolreglement:

https://schoolreglement.g-o.be/r/26_2527-1/7/afspraken/?year=2020
We geven nog even de juiste link mee van onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/787047888024963/

Dus, wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze school, wordt dan lid van de enige echte,
officiële facebookgroep van onze school.
(Iedere klas heeft ook zijn/haar eigen facebookpagina. Enkel de ouders/grootouders/voogd waarvan het
kind in die klas zit wordt lid van de klasfacebook.)

