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Voorwoord directie 
Beste ouders, 
  
Met deze brochure willen we u graag wat uitgebreider informeren. Een 
handige brochure is ook gemakkelijker te bewaren en terug te vinden 
dan de losse papieren die u reeds kreeg. 
Uiteraard staan de belangrijke data en wetenswaardigheden ook op de 
website van de school: www.jonatan.be. 
 
Dit jaar veranderde er heel veel op onze school! Berkenboom Mozaïek is 
verhuisd naar onze campus. Het uurrooster werd aangepast, het busver-
voer werd opgestart, de speelplaats werd verder gerenoveerd,… 
We kozen dan ook niet voor niets het jaarthema: ‘samen sterk’. 
 
De werking met een positieve aanpak en aandacht voor de individuele 
leerling, blijft echter onverminderd doorlopen! Dit alles wordt dagelijks 
waargemaakt door een sterk team van leerkrachten en therapeuten die 
voluit gaan voor de Jonatan-aanpak! 
 
We wensen iedereen veel succes en hopen op een fijne samenwerking. 
  
Directieteam, 
Patsy Van Uytfanghe 
Marc Verschraege 



 

In deze brochure vind je: 

Belangrijke  data:  

· De schoolvakanties en verlofdagen 
· De oudercontacten 
· Belangrijke gebeurtenissen zoals openluchtklassen,  

klasfoto, … 
· Buitenschoolse sportactiviteiten 

 

Nuttige informatie over:  

· Voor– en nabewaking 
· CLB-medewerkers 
· Parkeergelegenheid 
· Jonatan Academie 
· Communicatie 
· Oudercomité (Jonaraad) 
· Onze belangrijkste sponsors 

Zij zorgen voor een hoge vlucht en de mogelijkheid om 
met de nieuwste (en vaak dure) technologie aan de 
slag te gaan, expertise op te bouwen en kinderen te 
helpen. Onze erkentelijkheid gaat dan ook heel terecht 
naar hen allen.  



 Vakanties en vrije dagen schooljaar ‘22- ’23 

 

1.Conferentie:  woe. 5/10/22 

2.Herfstvakantie: ma. 31/10/22    t.e.m.   vr. 4/11/22 

3.Wapenstilstand: vr. 11/11/22 

4.Conferentie:  woe. 30/11/22 

5.Kerstvakantie:  ma. 26/12/22    t.e.m.   vr. 6/01/23 

6.Conferentie:  woe. 1/02/23 

7.Krokusvakantie: ma. 20/02/23    t.e.m.  vr. 24/02/23 

8.Paasvakantie:  ma. 3/04/23     t.e.m.  vr. 14/04/23 

9.Verlof:   wo. 17/05/23 

10.O.H. Hemelvaart: do. 18/05/23 en  vr. 19/05/23 

11.Pinkstermaandag: ma 29/05/23 

12.Verlof:   di. 30/05/23 en  wo. 31/05/23 

13.Einde schooljaar:  vr. 30/06/23 (einde lessen 12u) 



UW LOGO HIER 
Wij zijn steeds op zoek naar mensen die onze school willen steunen 
met een financiële bijdrage.  

Sympathisanten kunnen een vrije bijdrage geven. Zelfstandigen of be-
drijven kunnen met hun logo in deze infobrochure en/of (afhankelijk van 
de bijdrage)  op onze website staan of op de tafelonderleggers tijdens 
het feestweekend. 

Ook mooie tombolaprijzen zijn altijd van harte welkom. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met juf An van de tijger-
klas. Spreek ze gerust aan of mail naar delentdecker.an@jonatan-
berkenboom.be 



Oudercontacten 

Di. 6 sept.  hoe draait de klas (alle klassen)  
    positief klimaat 
 afspraken taal en rekenen 
  
Ma 28 nov.  Leef-en leerhouding en doelbepaling  
 (alle klassen)  
   
 
Di. 7 maart   evaluatie alle vakken          
  (alle klassen)  
    
Di. 21 maart.   Info-oudercontact secundair  
  (schoolverlaters)  
 
 
Di. 27 jun.  eindevaluatie 
 (alle niet-schoolverlaterklassen)  
 
 
Woe. 28 jun.  diploma-uitreiking +  
 receptie schoolverlaters  
 
       

(in de klas) 

(schoolverlaters) 

(in de klas) 

(in de klas) 

(in de klas) 



Gezond ontbijt 





Goed om weten 
 

Schoolfoto:    dinsdag 11 oktober 2022 
 
Openluchtklassen:  ma. 17- vr. 21 oktober 2022 
 
De Sint op school:  vrijdag 2 december 2022 
 
Oud-leerlingenavond: voorjaar 2023 (datum later bepaald) 
 
Schooluitstap:  dinsdag 20 juni 2023   
 
De schoolpoort gaat pas open om 8.15 uur. 
De lessen beginnen om 8.50 uur . 
en eindigen om 15.30 uur (woensdag om 11.35 uur).  
Op vrijdag eindigt de les om 15.05 uur 
 
 

Schoolrekening:  

Alle onkosten (behalve de voor– en nabewaking) worden verrekend 
via de schoolrekening.  Hiervoor krijgt u 4 maal per jaar een factuur 
met overschrijvingsformulier. 

Er is mogelijkheid om de betaling van bepaalde grote bedragen te 
spreiden over één schooljaar.  

Meer data en afspraken zijn te vinden op de website www.jonatan.be           



Opvang 
 
Naschoolse opvang: 
 
De naschoolse opvang op school duurt tot van 16.00u tot 16.45u en 
op woensdag van 12.00u tot 14.30u. Na die tijd worden de leerlingen 
automatisch meegenomen naar de naschoolse opvang van de stad: 
‘De Sprinkhaan’. Hiervoor moet uw kind ook ingeschreven zijn! Dit is 
dan ook de reden waarom we vragen om dit zeker voor uw kind in or-
de te brengen! Deze opvang gaat door in Broeders Driegaaien: 

 
Driegaaienstraat 8,  
9100 Sint-Niklaas 
tel. 0496 67 85 14.  

 

Kostprijs naschoolse opvang op Jonatan vanaf 16.00u: €1,00 
Op woensdagnamiddag is de kostprijs voor de opvang op Jonatan 

vanaf 12.00u: € 1,00  
Vanaf 12.30u tot 14.30u: € 1,00 per begonnen uur! 

 

Voorschoolse opvang: alle dagen van 8u tot 8u15u. kostprijs: € 0,50 

 



 
  
Concept bvba 
Burmstraat 8 | 9112 Sinaai | Belgium 
0032 3 296 74 14 
0032 476 71 71 56 

Jonatan op Facebook 
en Instagram! 

U kan de avonturen van uw kind ook volgen op Facebook  

en Instagram! 

· https://www.facebook.com/jonatanschool (Facebook) 

· @jonatanschool (Instagram) 

 



Sportactiviteiten op Jonatan 

SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
 
· woe 28/09 : Dag van de sportclub  (alle lln.) 

· woe 05/10 : Scholenveldloop, De Ster (alle lln.) 

· woe 26/10 : Gymland, Broeders  (1e graad) 

· woe 07/12 + 21/12:  Unihockey, Broeders (3e graad) 

· woe 26/04 : Tussen 4-vuren, Broeders  (2e graad) 

· woe 07/06 : Kidstennis, Wase  (1e graad) 

· ma. 30/05: Schoolsportdag, Puyenbroeck (alle lln.)  

  

Meer info over alle buitenschoolse sportactiviteiten krijg je 
via de sportleerkrachten op school. 

 







Parking 

Parkeren in de straten rondom de school is niet makkelijk. Het 
Kroonmolenplein (P1), de Hofstraat (P2) en de Grote Markt (P3) 
zijn mogelijkheden om (betalend) te parkeren. 
 

Parkeren op school is niet mogelijk. We houden de uitgang 
langs de Dalstraat vrij zodat iedereen op een voldoende veilige 
manier de school kan verlaten. 

 



Contactgegevens school:  

Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs -  
Berkenboom Jonatan  
Kasteelstraat 6b  |  9100 Sint-Niklaas 
telefoon: 03 776 75 21 | fax: 03 766 64 58  

e-mail: directie@jonatan.be  |  website:   www.jonatan.be 

directie: Marc Verschraege, Patsy Van Uytfanghe 

Melden van zieke leerlingen wordt telefonisch gedaan. 

Contactgegevens CLB:  

Vrij CLB Waas en Dender vzw vestiging Sint-Niklaas 
Ankerstraat 63 | 9100 Sint-Niklaas 
Basisonderwijs 
telefoon: 03 31 20 00 
diensthoofd: Peter Temmerman 
email: sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be, ptemmer-
man@vclbwaasdender.be 
Verantwoordelijke Jonatanschool: 

Anke Muyldermans: onthaalmedewerker 
amuyldermans@vclbwaasdender.be 
 
Dominique Cools: arts 
Katrien Dhooghe: verpleegkundige 



www.jonatan.be 

Via de schoolwebsite houden we je op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes binnen de school. Je vindt er praktische info zoals: de 
kalender, het schoolreglement, een plan van de school, ea.  Je 
kan er ook terecht voor foto’s van activiteiten, werking van de 
school en educatieve links. 

 

Ben je benieuwd wat er in de klas gebeurt? Kijk dan onder 
’Nieuws’. Elke klas houdt er een eigen klasblog bij waar je ver-
slagjes en foto’s 
terugvindt.  

 



Communicatie via Smartschool 

Als ouder  vinden wij het belangrijk dat u op de 
hoogte bent van wat er in de school gebeurt.  

Communicatie verloopt via brieven in de agendamap én via be-
richten in Smartschool.  Als ouder maakt u gebruik van het co-
account. U hebt u hiervoor een code nodig. Die is te vinden op 
de INFOFICHE die u meekrijgt in het begin van het schooljaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u geen nieuwe ouder, dan blijven de inlogcode van vorig 
jaar behouden en hoeft u niets te doen. 

Indien u vragen hebt rond de werking van het systeem, kan u via 
mail terecht bij ict@jonatan-berkenboom.be . 







Milieu 

Ouderraad + Jonatanschool =  
 

Wie? 

Een enthousiaste groep ouders die op 
vrijwillige basis een 3 tot 4 tal keer per 
jaar vergaderen samen met directie en leerkrachten. We organiseren 
elk jaar allerlei activiteiten om de school te ondersteunen en om ou-
ders, leerkrachten, directie en kinderen dichter bij elkaar te brengen. 

Wat?  

Met onze activiteiten proberen we zoveel mogelijk om de school en 
kinderen een duwtje in de rug te geven.  
 

3 peilers: 

* Ontmoeten 

We organiseren regelmatig activiteiten waar ouders elkaar en het 
schoolteam kunnen ontmoeten, zodat ouders mekaar en de school 
beter leren kennen en zonder drempelvrees met elkaar in contact kun-
nen komen. 

* Ondersteunen 

We willen de school  ondersteunen door een helpende hand te bieden 
in allerlei activiteiten alsook door zelf activiteiten te organiseren om 
financieel bij te dragen aan allerlei schoolse initiatieven en projecten.  
We beslissen in overleg met de directie en de leerkrachten hoe we het 
schoolgebeuren van de kinderen nog aangenamer kunnen  maken. Wij 
helpen bij het financieren van leermiddelen, aankoop van duurzame 
speeltuigen, meubilair, …  

 



Waar er noden zijn, springen wij bij. Alle centen die we verzamelen door 
het organiseren van activiteiten gaat integraal naar de school. En dus 
integraal naar de kinderen! 

 

* Communiceren en informeren 

In nauwe samenwerking met de school zorgen we voor een goede 
communicatie tussen de ouders en de school. We willen graag een 
aanspreekpunt zijn voor alle ouders. We vinden het belangrijk dat ou-
ders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties,…  

Wil je lid worden? 

Actieve leden:  Heb ook jij naast je gezin, werk en hobby’s nog een 
beetje energie over om je in te zetten voor de school en de kinderen, 
word dan lid van de Jonaraad! 

Een engagement in de Ouderraad is zo bindend als je zelf haalbaar ziet. 
De mate van deelname en inzet kies je zelf en hoeft niet voor elke acti-
viteit even groot te zijn. De vergaderingen zijn niet verplicht!  

Helpende handen: Helpende leden zijn even belangrijk om de ouder-
raad tijdens het schooljaar te ondersteunen bij de  verschillende activi-
teiten! 

 

Vergaderingen 
Di. 27 september ‘22 (20u - school) : startvergadering - Iedereen wel-
kom! 
De volgende vergaderingen worden vastgelegd tijdens de eerste ver-
gadering. 

 
 



Meer info over de ouderraad: 
Tina Van Remoortel: tinavanremoortere@hotmail.com  
Wim Vandervreken: w.vandervreken@gmail.com 
Juf Christa (Leeuwenklas): christa.verbeke@jonatan-
berkenboom.be  
jonaraad@jonatan-berkenboom.be 

Wie is wie? 

Activiteiten schooljaar 22-23: 
Zaterdag 22 oktober ‘22: Halloweentocht 
November 22: herfstactie 
31 maart 23: cake op Boekenbeurs  
Maart - april ‘23: paasactie 
30 juni ‘23: zomerdrink schooljaar. 







Sponsors uit sympathie 

Bouwonderneming gebroeders Troubleyn 

Mario Sergeant 

 

Al onze sponsors! 



Met dank aan…: 

De school dankt Soroptimist voor hun gift waarmee we de kinderen 
een onvergetelijke openluchtklasse konden schenken. Dank! 

De school dankt Lionsclub Scaldiana-Waas 
voor de steun aan onze school en voor 
sponsoring van stille nood in het Waasland. 

We ontvingen €2000 voor de uitbreiding 
van ICT-materialen. Met dank! 



Dankzij Fifty-one club Sint-Niklaas heeft 
de school kunnen investeren in leuke uit-
stappen en de openluchtklassen voor de 
kinderen. Dank! 

Dankzij verschillende acties van de ouder-
raad, konden we mooie nieuwe boeken-
tassenrekken op de speelplaats voorzien. 
Bedankt iedereen voor jullie inzet! 








