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Welkom 
Leefschool Kameleon is een school waar we streven naar het maximale bij elk kind. 

We hechten belang aan onderwijskwaliteit zodat onze kinderen voorbereid worden 

op de toekomst maar we doen dat op een ervaringsgerichte wijze waar er 

kwaliteitszorg is op maat van elk individu  en de school ook een veilige thuis moet zijn 

voor elk kind. Er heerst dan ook een open sfeer bij ons maar ook met aandacht voor 

waarden zoals respect en verdraagzaamheid. 

Jouw kind naar onze school sturen staat gelijk aan een boeiende schooltijd met een 

ruime bagage aan parate kennis en mooie levenservaringen.  

In deze brochure lees je alle praktische info i.v.m. het schoolgaan bij ons. Alvast 

welkom, samen gaan we een boeiende tijd tegemoet!  

Patsy Vandamme,  

directeur Leefschool Kameleon.  

http://www.leefschool-kameleon.be/
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Het schoolteam en onze participanten 

Het schoolteam bestaat uit 

 de directeur – Patsy Vandamme 

 administratief medewerker – Benediekte Casteele  

 ict-coördinator – Linton Verstraete 

 LO – Feebe Moulart 

 Zorgcoördinator – Patsy Vandamme 

 Kindververzorgster – juf Sandra 

 

 Vakleerkrachten levensbeschouwelijke vakken: 

Juf Eef – juf Christine – juf Bea – meester Samuel – meester Ahmed oulad Aissa 

 

 Bus en onderhoudspersoneel: 

Bus – Carine en Marleen / Carine en Christine 

Onderhoud: Christel en Martine  

 

 de leerkrachten:  

 

o Leefgroep I – peuters en K1 – de zonnetjes – Juf Kristel  

o Leefgroep IIa – de muisjes K2 – juf Joke 

o Leefgroep IIb – de olifantjes K3 – juf Annick 

o Leefgroep III – L1/L2 – juf Caroline/aanvulling juf Silke – juf Jeska 

o Leefgroep IV – L2/L4 – juf Lies/Juf Elien – aanvullend juf Caroline 

o Leefgroep V – L5/L6 – juf Kim/ vrijdag en namiddag juf Elien  

 

 

De directeur van de school is Patsy Vandamme 

De directeur is meestal aanwezig op school, tenzij verhinderd door vergaderingen. 

Indien u een persoonlijk gesprek wenst met de directeur, maakt u best een afspraak. 
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De secretaris van de school is Benediekte Casteele 

 Onze school is een basisschool van de VLAAMSE GEMEENSCHAP, KORTOM GO! 

 Onze school behoort tot SCHOLENGROEP 26 ‘MANDEL & LEIE’ 

 Onze school behoort tot de SCHOLENGEMEENSCHAP KORTRIJK-MENEN 

 Ouders, personeel en externen hebben via de SCHOOLRAAD inspraak op het 

schoolbeleid. 

 De school heeft een WERKGROEP “FEESTEN”. Ouders, personeel en sympathisanten 

zijn er lid van. Ook u kan zich kandidaat stellen en bent meer dan welkom! De 

werkgroep organiseert elk schooljaar meerdere feestelijkheden en zorgt voor een 

financiële steun bij allerlei activiteiten. 

 De school werkt aan OUDERBETROKKENHEID. Ouders, zijn welkom om te participeren 

aan tal van activiteiten. 

 Onze school werkt samen met het personeel van het begeleidende Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding. 

 CLB MANDEL EN LEIE – STATIONSSTRAAT 43 MENEN – TEL. 056/512855 

 Onze school laat zich begeleiden door de leden van de PEDAGOGISCHE 

BEGELEIDINGSDIENST VAN HET GO! 

 Op onze school loopt een tijdelijk project kunstinitiatie. We werken samen met DE 

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD en DE STEDELIJKE ACADEMIE VOOR BEELD. 

Meer informatie vindt u in het pedagogisch project en het schoolreglement van de 

school. Dit vindt u ook terug op de website van de school. 
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Instapdata en openklasdagen 

Wanneer mag je kind naar school? 

Kleuters die de leeftijd van 2,5 jaar hebben mogen naar school op één van de 

volgende instapdata: 

 1ste schooldag van september 

 1ste schooldag na de herfstvakantie 

 1ste schooldag na de kerstvakantie 

 1ste schooldag van februari 

 1ste schooldag na de krokusvakantie 

 1ste schooldag na de paasvakantie 

 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

Wanneer mag ik op bezoek komen in de kleuterklas?  

Elke woensdag voor de instapdatum kan u met uw peuter op bezoek komen in de 

klas. Op die manier went uw kapoen aan de klas, de juf, … 

Openingsuren van de school 

Begin- en einde van de lessen 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 8u45-11u55 8u45-11u55 8u45-11u30 8u45-11u55 8u45-11u55 

Namiddag 13u20-16u05 13u20-16u05  13u20-16u05 13u20-15u00 

Opvang 

Er is voor- en naschoolse opvang op onze school:  

Dit wordt georganiseerd door “Reddie Teddy”  

De opvang gaat door op onze school, maar alle informatie is te verkrijgen bij de 

mensen van Reddie Teddy. De opvang bestaat uit Cisca, Sandra, Sanne Tatyana en 

Jessy. Indien je vragen hebt aarzel zeker niet om deze mensen aan te spreken. 
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Wat brengt je peuter mee naar school? 

      

 een onderbroekje 

 een koek en/of stuk fruit als tussendoortje (voormiddag en namiddag) 

 een drankje (op school wordt er ook melk, chocomelk of fruitsap bedeeld) 

 een zakdoek 

Diensten die de school vrijblijvend aanbiedt 

   

 

 Bijdrage ouders 

Aanbod Per kleuter Per leerling 

Soep € 1,00 € 1,00 

Warme maaltijd € 2,60 € 3,30 

Warme maaltijd vegetarisch € 2,60 € 3,30 

Melk € 0,35 € 0,35 

Chocomelk € 0,40 € 0,40 

Fruitsap € 0,40 € 0,40 

Opvang Via Reddie Teddy  

Bus ophaaldienst € 100/jaar € 100/jaar 

De school organiseert leerlingenvervoer en schakelt daarvoor twee schoolbussen in. 

De schoolbussen rijden in Geluwe en in alle wijken van de stad Menen. 

Voor 30/9/2017 moet de helft van de factuur van het busvervoer betaald zijn. 

Daarna kan een afbetalingsplan mits goedkeuring van de directeur. 
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Kalender schooljaar 2017-201 

 

 

dinsdag, 29 augustus 2017 openschooldag  

vrijdag, 1 september 2017 1ste schooldag 

zaterdag, 2 september 2017 Leefschool Kameleon op de Wieltjesfeesten 

vrijdag, 18 september 2017 Sportdag lager – Outside Poperinge 

  

maandag, 2 oktober 2017  Schoolfotograaf  

donderdag 26 oktober 2017 rapport 1 meegeven  

vrijdag, 27 oktober 2017 griezelfeest  

van zaterdag, 28 oktober tot en met zondag, 5 november 2017 herfstvakantie 

  

van maandag, 20 november tot en met vrijdag, 15 december 

2017 

(Koeken)verkoop 

vrijdag 17  november 2017 grootouderforum 

  

donderdag, 1 december 2016 sinterklaasforum 

dinsdag, 19 december 2017 rapport 2 - oudercontact 

van zaterdag, 23 december 2017 tot en met  

zondag, 7 januari 2018 

kerstvakantie 
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donderdag, 8 februari 2018 rapport 3 => karakterrapport 

vrijdag, 9 februari 2018 carnavalforum 

van zaterdag, 10 februari tot en met  

zondag, 18 februari 2018 

 

krokusvakantie 

  

zaterdag, 24 maart 2018 schoolfeest 

dinsdag, 27 maart 2018 rapport 4 - oudercontact 

van zaterdag, 31 maart tot en met zondag, 15 april 2018 paasvakantie 

  

van zaterdag, 28 april tot en met dinsdag 2 mei 2018 verlengd weekend  

  

van 7 mei tot en met 11 juni 2018 wijnverkoop 

van donderdag 10 mei tot en met zondag, 13 mei 2018 verlengd weekend Hemelvaart  

  

van zaterdag 19 mei tot en met maandag, 21 mei 2018 verlengd weekend Pinksteren 

woensdag, 27 juni 2018 zomerontbijt  

donderdag, 28 juni 2018  rapport 5 – oudercontact – receptie L1/L6 

vrijdag, 29 juni 2018 Geen school – pedagogische studiedag  
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Informatie en communicatie 

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van 

uw kind en de gebeurtenissen door onder meer: 

 informatie in het heen- en weerschriftje van uw kleuter 

(overzicht van de activiteiten van de week, ….) 

 informatie in de agenda van uw kind 

 oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, 

openschooldagen, feestjes, andere activiteiten met 

ouders, … 

 contacten met de leerkrachten en/of de directeur 

 contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

 werkjes van uw kind 

 taken- en toetsenkaft 

 schoolinformatieblad ’t Schoolbabbeltje 

 website en facebook 

 … 

Watergewenning vanaf de 3e kleuterklas 

De kleuters krijgen maandelijks een lesuur 

watergewenning. De watergewenning is gratis en 

wordt gegeven door onze leerkracht lichamelijke 

opvoeding. 
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Slotwoordje 

Beste ouders, 

Wij zijn heel blij dat u uw kind(eren) toevertrouwt aan onze leefschool, waar ieder 

kind uniek is! 

Onze school kan rekenen op een heel dynamisch, gemotiveerd en flexibel team dat 

klaarstaat voor uw kinderen. 

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2016. 

Meer informatie over het schoolgebeuren kan u vinden in deze folder, in het 

schoolreglement maar ook op de website van de leefschool. 

Ook als ouder bent u heel waardevol, dus als er vragen zijn aarzel zeker niet om mij 

of de leerkracht aan te spreken. We maken graag tijd voor u vrij. Wij zijn er voor u! 

Patsy Vandamme 

directeur 

 

Leefschool Kameleon 

Ontdekkende school 

R. Gombertstraat 1a 

8930 Menen 

056/51 24 00 

directie@leefschool-kameleon.be 

www.leefschool-kameleon.be 

FB leefschool-kameleon 
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