
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden van het schoolbestuur, vrienden van onze school, beste collega’s,  

 

Volgens de actuele plannen zou vanaf maandag 19 april 2021 het schoolse leven van alledag 

opnieuw hernemen. We hebben dan een ‘paaspauze’ van drie weken achter de rug. Toch spreekt 

niemand zich met zekerheid uit. Het ministerie van Onderwijs meldt op haar website dat ze de 

Covid-19 situatie op de voet volgt. ‘Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het 

streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april 

opnieuw 100% contactonderwijs volgen’. Dit betekent dat we pas over enkele dagen zullen 

weten of de scholen – en ook onze school – opent, dan wel of er bijkomende preventieve 

maatregelen opgelegd worden om de heropening mogelijk te maken. Vanuit de school en met 

zowel aandacht voor het leerproces van de kinderen als hun fysiek en mentaal welbevinden, 

hopen we dat de overheid ons tijdig en duidelijk informeert. Van zodra wij geïnformeerd worden, 

zullen we per kerende jou een bericht sturen met de nieuwe regelingen. 

Ondertussen gaat het laatste trimester van dit schooljaar van start. Dat is een trimester waar 

traditioneel heel wat activiteiten gepland staan: schoolreizen, opendeurdag, communie, vormsel, 

afscheid van de zesdes,… Sommige van deze activiteiten zijn geannuleerd, andere zijn uitgesteld 

en voor nog andere activiteiten is het nu te vroeg om een beslissing te nemen. Het is nu het 

tweede schooljaar op rij dat het laatste trimester niet verloopt zoals voorzien. Het kan nu 

eenmaal niet anders: we moeten de situatie afwachten en hopen dat de Covid-19 pandemie voor 

het laatst toegeslagen heeft. 

In deze nieuwsbrief maken we ook de resultaten bekend van onze enquête. De resultaten zijn 

zeer postief. We danken alle ouders voor de appreciatie van het opvoedend onderwijs van ons 

schoolteam.  

Geniet van deze nieuwsbrief en hou jullie gezond.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Bernadette Van Der Burgt  

Directeur 

Nieuwsbrief nr. 6  ◊  april 2021 
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Beste ouder,  

Allereerst willen we jullie nog een vrolijke Pasen wensen.  De weergoden zijn ons niet zo goed gezind 

tijdens deze vakantie … maar hopelijk kunnen jullie samen met het gezin een beetje genieten van deze 

‘Paaspauze’. 

De eerste online vergadering van onze ouderraad is een feit.  Daarop konden wij met een tevreden gevoel 

terugblikken op de voorbije acties die met jullie steun als zeer geslaagd kunnen beschouwd worden: de 

verkoop van kerstrozen en de verkoop van zeevruchten.  Daardoor kregen we weer wat centjes in ons 

laatje en konden wij ook onze bijdrage leveren aan het nieuw meubilair in de refter en aan een deel van 

de renovatie op de tweede vestiging.  

Nog eens hartelijk bedankt voor jullie steun! 

Andy De Waele, voorzitter. 

 

 

De quiz werd dit schooljaar digitaal georganiseerd. Er waren 104 

deelnemers, ook heel wat deelnemers van buiten Zele. Omdat er zoveel 

inschrijvingen waren, werd er zelfs een tweede datum geprikt. 

 

 

 

 

...  we 2 nieuwe leden mochten verwelkomen: Welkom Els en 

 Deborah! 

 

...  we afscheid nemen van Davy als food & beverage manager.  

 Hij wordt opgevolgd door Griet en Davy.  Bedankt Davy voor 

 jouw jarenlange inzet! 

 

...  ook ik als voorzitter dit schooljaar afscheid van jullie neem.  

 Mijn opvolger wordt Dorothy De Cock.  Ik wens Dorothy heel 

 veel succes toe! 
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GOED OM WETEN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke 

data 

❑ vormsel: zaterdag 11 september 2021, 14u. 

❑ eerste communie: zaterdag 18 september 2021, 14u. 

 

VTM, dinsdag 13 april 2021, 20.40u. 



 

 
- 4 - 

tevredenheidsbevraging ouders 
 

 

 

 

 

 

We bedanken jullie voor de medewerking. Ook een hartelijk dankjewel voor de sterk positieve scores.   

De resultaten van jullie scores gaven duidelijk aan: 

Welbevinden en betrokkenheid 

▪ Ouders voelen zich welkom op school. 

▪ Ouders hebben vertrouwen in de school. 

▪ De school besteedt aandacht aan een respectvolle omgang met iedereen. 

Communicatie 

▪ De school geeft regelmatig informatie over haar werking. 

▪ De directeur is gemakkelijk bereikbaar en staat open voor vragen. 

▪ De zorgcoördinator is gemakkelijk bereikbaar en staat open voor vragen. 

▪ De school is voldoende telefonisch bereikbaar. 

▪ De ouders zijn op de hoogte van de werking van de ouderraad. 

Veiligheid, infrastructuur, hygiëne 

▪ Ouders zijn tevreden over de hygiëne op school. 

▪ Ouders vinden de refter een aangenaam lokaal. 

▪ De ouders vinden de speelplaats ruim genoeg en met voldoende speelmogelijkheden. 

▪ De ouders zijn ontevreden over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.  

De kleuterafdeling 

▪ In het algemeen zeer positieve resultaten. 

▪ Sommige ouders stellen dat ze niet geregeld duidelijke informatie krijgen over de ontwikkeling van 

hun kind. 

▪ De communicatie naar de ouders verloopt niet altijd tijdig. 

▪ Ouders lezen niet altijd de informatie die hen bezorgd wordt. 

De lagere afdeling 

▪ In het algemeen zeer positieve resultaten. 

▪ Kinderen hebben doorgaans hulp nodig bij het maken van het huiswerk. 

▪ De communicatie naar de ouders verloopt niet altijd tijdig. 

▪ Ouders lezen niet altijd de informatie die hen bezorgd wordt. 

▪ Sommige ouders stellen dat ze niet geregeld duidelijke informatie krijgen over de ontwikkeling van 

hun kind. 

▪ Een kleine minderheid van de kinderen gaat soms niet graag naar school. 

Op 1 februari 2021 hebben alle ouders een e-mail ontvangen 

met hierin een link naar een tevredenheidsbevraging. Vele 

ouders vulden de enquête in, zodat de resultaten betrekking 

hebben op 231 kinderen. Dit is 74% van alle kinderen op 

school.  

De resultaten zijn dus representatief voor de ganse school. 
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▪ Tot slot hadden ouders de kans zelf nog informatie neer te schrijven ‘Ik geef de school een pluim 

voor…’ , ‘Ik geef de school een werkpunt voor…’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal ‘pluimen’ dat we kregen is vele malen groter dan het aantal werkpunten. Dat is voor het 

ganse team van onze school een echte boost. Het geeft aan dat onze inspanningen op school sterk 

gewaardeerd worden. 

De hoge score bij de werkpunten voor het thema ‘schoolomgeving’ valt op. De commentaren 

hebben uitsluitend betrekking op de gevaarlijke verkeerssituatie in de onmiddellijke 

schoolomgeving.  

Deze situatie is niet van vandaag en bestaat al meerdere jaren. Ondertussen is het duidelijk dat met 

de heraanleg van Wezepoel en de Bosstraat (waar de voorbereidende werken enkele maanden 

geleden gestart zijn) er ook ingrijpende werken plaatsvinden op verkeerstechnisch vlak, zodat de 

verkeersveiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving sterk zal verbeteren.  

In een eerste stap wordt de onmiddellijke schoolomgeving een schoolstraat, en in de tweede fase – 

samen met de voortgang van de werken – worden infrastructurele verkeersmaatregelen genomen.  

▪ Hopelijk kunnen we in een volgende bevraging (2023) de verkeersveiligheid in de rubriek ‘een 

pluim’ terugvinden. In tussentijd vragen we alle ouders om in het verkeer in onze schoolomgeving 

bijzonder voorzichtig te blijven. In het volgende leerlingenparlement zullen ook onze leerlingen 

ideeën samenbrengen om (groot)ouders te sensibiliseren in functie van een veilige verkeerssituatie 

aan de school.  

In de rubriek ‘Dat wil ik nog kwijt’ lezen we diverse opmerkingen, tips, aanbevelingen,… 

▪ Verschillende communicatiekanalen verminderen.  

▪ Gelijklopende communicatie in alle klassen. 

▪ Wij hopen dat de infoavonden begin september terug kunnen doorgaan zodat alle ouders 

op de hoogte zijn van de klas- en schoolafspraken. 

Tot slot willen we graag volgende opmerking meegeven die één van jullie ingetypt heeft: 

‘Goed bezig allemaal ! Een coroNAfeest NA deze slepende periode in plaats van een schoolfeest 

om de positiviteit terug te brengen bij de mensen.’ 

Wij sluiten ons hier graag bij aan! 
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Gezocht:  

gemachtigde opzichters 
Tegen begin volgend schooljaar wenst het gemeentebestuur een poule 

gemachtigde opzichters samengesteld te hebben. Deze groep van mensen is 

inzetbaar aan de schoolomgeving, en zal ook taken opnemen in het kader van 

de ‘schoolstraten’ aan enkele Zeelse scholen. 

Wil jij deel uitmaken van de poule voor onze school, 

neem dan contact op met mevrouw Bernadette: 

- Telefoon school:  052 45 09 66 

- Via e-mail: directie.heikant@kaozele.be 

 

 

 

 

 

 

 

F I E T S R O U T E K A A R T E N 
 

 

Vanaf 2021 werkt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen aan de opmaak van ‘fietsroutekaarten’. Een 

fietsroutekaart geeft een overzicht van alle veilige fietsroutes in een gemeente en wordt opgemaakt 

op basis van informatie geleverd door inwoners, scholieren en werknemers van een gemeente. 

Het Zeelse gemeentebestuur wil nu reeds inzetten op de inventarisatie van knelpunten op 

schoolroutes, om op die manier verkeersstromen en alle vervoersmodi (auto’s, fietsen, stappers,…) in 

de schoolomgeving beter te leiden. Daarom zal er weldra voor de buurt een online-vergadering 

gehouden worden en zullen de voorziene ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren, toegelicht 

worden. De aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om voorstellen te formuleren, aanbevelingen te 

doen, opmerkingen te geven,… 

Ook aan onze school werd al gevraagd om mogelijke knelpunten op de meest gebruikte schoolroutes 

door te geven. De oplijsting hiervan werd doorgestuurd begin april. 

 

 

 

Gemachtigde opzichters zijn ouders, grootouders, vrijwilligers, leerkrachten,… die 
groepen voetgangers helpen bij het oversteken. Dat kan zijn bij een zebrapad, 
maar ook elders aan een schoolomgeving. De gemachtigd opzichter mag daarbij 
het verkeer stilleggen, gebruik makend van het verkeersbordje C3. Vooraleer 
iemand door de burgemeester wordt aangesteld als gemachtigd opzichter, moet 
hij/zij een korte opleiding volgen die georganiseerd wordt door de Zeelse politie. 

mailto:directie.heikant@kaozele.be
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Wil je graag de avonturen van onze klassen mee beleven, surf dan zeker naar de 

klasblogs. 

 

❑ Nijntjesklas: http://nijntjesklasheikant.blogspot.be 

❑ Ballonnenklas en bijenklas: http://bijenballonnenklas.blogspot.be/ 

❑ Ridderklas en circusklas: http://riddercircusklas.blogspot.be/ 

❑ Natuurklas: http://natuurklas.blogspot.be/ 

❑ 1ste leerjaar a en b: http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be 

❑ 2de leerjaar a en b: http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/ 

❑ 3de leerjaar a en b: http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/ 

❑ 4de leerjaar a en b: http://heikant4de.blogspot.be/ 

❑ 5de leerjaar a en b: http://heikant5.blogspot.be/ 

❑ 6de leerjaar a en b: http://6azele-heikant.blogspot.be/ 

 

Op woensdag eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit of groente als 

tussendoortje.  

Hieronder vind je de planning voor het laatste trimester van dit schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE SCHOOL IN DE AFGELOPEN MAAND… 
 

L E E R L I N G E N P A R L E M E N T 
Op 12 maart 2021 kwamen de klasverantwoordelijken van het derde tot het 

zesde leerjaar samen om te praten over positieve dingen op school en ook over 

verbeterpunten. 

Via onderstaande link krijg je van Lander en Jelle een verslag van de 

bevindingen: 

https://video.wixstatic.com/video/03ad49_62e178f3f9f74c16b909b20fe4fc80ff/1080p/mp4/file.mp4 

http://bijenballonnenklas.blogspot.be/
http://riddercircusklas.blogspot.be/
http://natuurklas.blogspot.be/
http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be/
http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/
http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/
http://heikant4de.blogspot.be/
http://heikant5.blogspot.be/
http://6azele-heikant.blogspot.be/
https://video.wixstatic.com/video/03ad49_62e178f3f9f74c16b909b20fe4fc80ff/1080p/mp4/file.mp4
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Kunstkuur  
 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA  

VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

De jaarkalender kan geraadpleegd worden op onze website onder het tabblad ‘activiteitenkalender’ of via 

onderstaande link: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.co

m&ctz=Europe%2FBrussels 

 

 

 

  Wat leren we?  

Met ons lichaam beelden we 

verkeersborden uit en maken er een 

constante beweging van. Met deze 

bewegingen stelden we een 

danspartituur samen. 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels


 

 
- 9 - 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
- 10 - 

 

 

Beste leerlingen en ouders 

 

De jarenlange traditie van samen spaghetti eten kan helaas ook dit schooljaar niet doorgaan. Maar niet 

getreurd. De ouderraad heeft voor jullie een spaghettibox samengesteld. In deze box vind je alles terug voor 

een geslaagde pasta-avond: spaghetti, bolognaisesaus, gemalen kaas en dessert. Er zijn 2 boxen voorzien: de 

familiebox voor 4 personen voor 30 euro en een duobox voor 2 personen voor 15 euro. Er is ook een 

vegetarische variant voorzien. Om dit alles compleet te maken, hebben wij ook drank aan te bieden: 

witte/rode/ rosé wijn voor 7 euro per fles en KLJ-bier 4 flesjes voor 10 euro. 

Al deze boxen kunnen afgehaald worden op zaterdag 1 mei tussen 16u en 18u of zondag 2 mei tussen 10u 

en 12u. Dit via een drive-in op de speelplaats van de kleuters. Om lange wachtrijen te vermijden, doen we 

dit met tijdsblokken van 30 min.  

De betaling kan op twee manieren gebeuren: gepast geld in een envelop samen met de invulstrook of via 

overschrijving: Ouderraad Heikant BE77 8917 2401 1242 met vermelding van je naam.  

De invulstroken willen wij graag voor 24 april ontvangen via het secretariaat of via mail: 

ouderraad.heikant@kaozele.be 

Wij hopen alvast dat deze boxen jullie een gezellig samenzijn binnen jullie bubbel bezorgen. 

Groetjes 

De ouderraad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: _________________________________  Telefoonnummer: _______________ 

▪ Familiebox 4 pers   aantal: _____  Totaal: ____x 30 euro= _______ 

▪ Duobox 2 pers   aantal: _____  Totaal: ____x 15 euro= _______ 

▪ Familiebox 4 pers (veggie) aantal: _____  Totaal: ____x 30 euro= _______ 

▪ Duobox 2 pers (veggie)  aantal: _____  Totaal: ____x 15 euro= _______ 

▪ Fles witte wijn   aantal: _____  Totaal: ____x 7  euro= _______ 

▪ Fles rode wijn   aantal: _____  Totaal: ____x 7 euro= _______ 

▪ Fles rosé wijn   aantal: _____  Totaal: ____x 7 euro= _______ 

▪ KLJ-bier 1 pak = 4 flesjes aantal: _____  Totaal:____x 10 euro= _______  

Totaal te betalen = ___________ 

Afhalen: zaterdag 1 mei: O 16u O 16u30  O 17u O 17u30 

 zondag 2 mei: O 10u O 10u30 O 11u O 11u30 


