
 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 
Directeur Fries Desomer fries.desomer@kbrp.be 

0478 61 89 16 

Peuters en 1ste kleuter 
= lammetjesklas 
 

Annelies Soen annelies.soen@kbrp.be  

2de kleuter = vlinderklas 
 

Folke Knockaert 
(interimaris van Veerle 
Vervaeke) 

folke.knockaert@kbrp.be 
 

3de kleuter= egelklas Heidi Baert heidi.baert@kbrp.be 
 

1ste leerjaar 
= mollenklas 
 

Hanneke Dumelie 
(niet op vrijdag) 

Sarah Decroos 

hanneke.dumelie@kbrp.be 
 
sarah.decroos@kbrp.be 

2de leerjaar 
= konijnenklas 
 

Sarah Decroos 
 
Hanneke Dumelie 

sarah.decroos@kbrp.be 
 
hanneke.dumelie@kbrp.be 

3de leerjaar 
= vossenklas 

Machteld Ingelaere 
(voormiddagen behalve op vrijdag) 

 
Vera Neyrinck 
(vrijdagvoormiddag, elke namiddag) 

 

machteld.ingelaere@kbrp.be 
 
 
vera.neyrinck@kbrp.be  

4de leerjaar 
= vossenklas 
 

Vera Neyrinck vera.neyrinck@kbrp.be 
 

5de leerjaar 
= uilenklas 
 

Joke Verdonck joke.verdonck@kbrp.be  

6de leerjaar 
= uilenklas 

Merel Pynnebrouck 

 
Joke Verdonck  

merel.pynnebrouck@kbrp.be 
 
joke.verdonck@kbrp.be  

Bewegingsopvoeding Elke Vandenbilcke 
 

elke.vandenbilcke@kbrp.be  

Zorg Heidi Baert (kleuter) 
 
Sarah Decroos (lager) 

heidi.baert@kbrp.be 
 
sarah.decroos@kbrp.be  
 

Administratie Rinus Ryckebosch 
 

rinus.ryckebosch@kbrp.be  
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Organisatie van de school 

Schooluren De school is open van 7u00 tot 18u30. 

De lessen beginnen stipt om 8u45  
en eindigen om 16u00. Op vrijdag eindigt de school om 14u55.  

Voor –en naschoolse 
opvang 

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang in de eetzaal. 

Maandag, dinsdag, donderdag: 7u00 tot 8u15 / 16u30 – 18u30. 

Er is op maandag, dinsdag en donderdag studie voor de leerlingen van de 
lagere klassen. De leerlingen die in de opvang blijven, sluiten verplicht 
eerst aan bij de studie.  

Vrijdag: 7u00 tot 8u15 / 15u15 – 18u30  

Woensdag: 7u00 tot 8u15 / 12u15 tot 18u30 

Het toezicht door de school begint om 8u15. Er is toezicht op de 
speelplaats tot 16u30. De leerlingen die vóór 8u15 op de speelplaats 
worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en 
na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

De vergoeding voor de voor –en naschoolse opvang is terug te vinden bij 
de niet-verplichte bijdragen (zie schoolreglement). 

Middagopvang 
Wij organiseren middagopvang van 12u00 tot 12u50 in de eetzaal en op 
de speelplaats. 

De vergoeding voor de voor –en naschoolse opvang is terug te vinden bij 
de niet-verplichte bijdragen (zie schoolreglement). 
 

 

Vakanties en vrije dagen 

Vakanties Herfstvakantie: 31 oktober t.e.m. 6 november 2022 

Kerstvakantie: 26 december t.e.m. 8 januari 2023 

Krokusvakantie: 20 februari t.e.m. 26 februari 2023 

Paasvakantie: 3 april  t.e.m. 16 april 2023 

Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus 2023 

Vrije dagen 10 oktober 2022 

24 april 2023 

Studiedagen 19 oktober 2022 

30 november 2022 

1 februari 2023 

17 mei 2023 

 

Meer info? 
http://deakker.kbrp.be  

http://deakker.kbrp.be/

