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Algemene mededelingen op de infoavonden


Het schoolreglement is geactualiseerd. Gelieve het eens te lezen op de website van onze school.



Ondersteuning klasuitstappen
Bij klasuitstappen wordt soms beroep gedaan op extra ondersteuning / vervoer door ouders …
Deze vrijwilligers zijn volledig in orde wat betreft verzekering. Indien er niet genoeg vervoer is, of
niet genoeg begeleiding, kan een uitstap geannuleerd worden.



Elke kind mag maximum 4 keer afwezig zijn zonder doktersbewijs indien deze afwezigheid minder
dan 4 kalenderdagen is. In dit geval mag u zelf een ziektebriefje invullen. Deze strookjes zitten
achteraan in de agenda van elke leerling (LS) of in de documentenmap. Vanaf een 5de afwezigheid in
1 schooljaar is steeds een doktersattest nodig. Voor alle leeftijden van kleuters is er een deeltijdse
schoolplicht. Voor 5-jarige kleuters geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 290 halve dagen.
Voor andere leeftijden: zie schoolreglement.



Een eventuele afwezigheid van uw kind moet je steeds melden bij juf Hanne voor het begin van de
klas.



Indien een kind medicatie moet nemen: zie schoolreglement. Voor kinderen uit de LS is enkel een
doktersattest nodig in geval van dagelijkse medicatie (bv. Relatine) of noodmedicatie (bv.
allergische reactie). Voor tijdelijke medicatie volstaat een briefje van de ouders met daarop de
contactgegevens van de dokter + wijze van toediening van de medicatie. Natuurlijk is het best dat,
indien mogelijk, medicatie thuis toegediend wordt. Voor KS is altijd een attest nodig van de
voorschrijvende arts.



Omwille van de wet op de privacy mag u geen foto’s nemen van spelende kinderen op het
schooldomein.



Regeling refter LS: er zijn 3 refterbeurten. Voor elke beurt zijn er 20 minuten voorzien. Heel trage
eters kunnen indien nodig langer in de refter blijven. De leerlingen van het vijfde en het zesde
leerjaar zullen pas om 12.35 uur in de refter zijn. Voor hen is het misschien aangewezen om een stuk
fruit te voorzien dat vooraf reeds gegeten kan worden op de speelplaats.



De kinderen die in de voor- en na-bewaking, of tijdens de middag op school blijven, krijgen een
fiscaal attest mee. Dit kan bij de belastingbrief gevoegd worden.



Om de afvalberg op school te verkleinen, vragen wij aan de leerlingen/ kleuters om geen
voorverpakte koeken meer mee te brengen. De koeken kunnen in een koekendoosje. Gebruik ook
navulbare flesjes i.p.v. wegwerpflesjes of brikjes. De kinderen mogen in de klas drinken volgens de
afspraken die er in de klas gemaakt zijn. Boterhammen horen in een brooddoos, niet in zilverpapier.
Zet overal je naam op!
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Brengen en halen van kinderen


KS: Het is niet de bedoeling dat kinderen die opgehaald worden nog met het materiaal spelen in de
Rollebol, of indien ze in de klas iets vergeten zijn, ze daar ook nog mogen spelen.



KS: Gelieve bij het brengen van kinderen ’s morgens onmiddellijk de school te verlaten als je je kind
hebt afgegeven aan de juf.



Voor de leerlingen geldt de afspraak dat ze om 15.30 uur niet in de speeltuin mogen omdat daar
geen toezicht door een leerkracht is. Gelieve hier ook rekening mee te houden bij het afhalen van
uw kind.



Kinderen van het 2de en 3de leerjaar mogen deelnemen (niet verplicht) aan de avondstudie en
sluiten daarna aan in de na-bewaking. Als ze intekenen, moeten ze ook aanwezig zijn.



Vanaf het 4de, 5de en 6de leerjaar blijven de leerlingen die om 16.00 uur niet opgehaald worden, in
de avondstudie. Het is zeker niet de bedoeling dat leerlingen van het 4de – 5de of 6de leerjaar van
16.30 uur tot 17.00 uur in de na-bewaking verblijven. Na de studie tot 17.00 uur kan dit wel tot ze
opgehaald worden.
Tijdens de studie worden geen leerlingen opgehaald want dat is storend. Uitzonderingen hierop
kan je vragen bij de directeur.



De kostprijs hiervoor bedraagt € 1,80 per avond of € 0,90 per half uur. Dit wordt genoteerd op een
aanstiplijst en verrekend op de schoolrekening.
Ouders wachten om15.30 uur op de beneden-speelplaats als de lessen eindigen. Ouders die hun
kleuter ophalen, gaan langs de kleuteringang, (niet over de speelplaats van de lagere school)
omwille van de veiligheid van alle kinderen. Alleen zo kunnen we goed toezicht garanderen. De
ouders van de kleuters wachten eveneens buiten aan de deur van de Rollebol tot de bel gaat van
de kleuters.





Honden zijn niet toegelaten op het schooldomein, ook niet aan de leiband.
Kleuterschool

* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Onze kleuters hebben genoten van de eerste Tik Tak van het
schooljaar. Wat waren ze weer enthousiast! We speelden met de blokken, verzorgden de baby's in de
poppenkamer en leerden elkaar al wat beter kennen. We keken naar het toneeltje gespeeld door Cas
en Lisa waarin de speelplaatsafspraken getoond werden. Volgende week werken we verder rond het
thema ‘Naar school’.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken wij rond het thema ‘Jarig zijn’! Dit thema zorgt dan ook
voor heel wat feestvreugde! Als een kleuter jarig is dan wordt dat gevierd: thuis en in de klas. Via dit
thema wordt elke kleuter aangesproken en wordt het verjaardagritueel opgebouwd.
Na deze week vieren we de verjaardag van onze klaspop “Loeloe”. Spannend!
We verkennen de klas ook nog verder. We leren hierbij ook afspraken om het samen leuk te hebben en
te houden. In onze klas komen we nog vele brooddozen, drinkflessen en potjes tegen die niet
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getekend zijn met naam… Gelieve alles duidelijk te tekenen met naam. Dit maakt het makkelijker voor
onze kleuters en de juffen. Alvast bedankt!
Van enkele ouders ontvingen we nog geen controlefiche. Gelieve deze maandag mee te geven via de
postkaft. Dank je wel!
* Kikker- & Varkentjesklas: Elke dag verkennen we een stukje meer van onze school, onze klas, de
hoeken met de afspraken... Maar we ontdekken ook steeds meer van elkaar. Samen zijn we vrienden in
onze klas. We helpen elkaar want iedereen kan wel iets goed en samen kunnen we heel veel!
Lagere school
* 3de leerjaar: Volgende week vrijdag worden we ondergedompeld in het thema ‘Afval’. Er komt een
specialist spreken in onze klassen. We gaan leren hoe we afval kunnen vermijden en hoe we afval juist
moeten sorteren. Het wordt zeker een leerrijke en spannende dag.
* 4de leerjaar: Vanaf dinsdag gaan we voor de eerste keer zwemmen. Vergeet zeker je zwemzak niet
mee te nemen met een zwembroek of badpak, 2 handdoeken en eventueel een borstel of een kam.
* 5de leerjaar: De eerste twee unités van Frans zijn al aangevat. We merken dat de meeste leerlingen
hun weg naar Bingel al vlot vonden. Hier konden ze telkens de tekst en woordjes terug beluisteren en
enkele oefeningen maken. Ook voor de andere toetsen kunnen de leerlingen gebruik maken van
oefensites om hen te helpen. Op onze padlet hebben we reeds enkele links klaargezet. In de klas
proberen we hen stap voor stap op weg te zetten om thuis te studeren. We geven tips om te studeren,
overlopen de agenda en geven uitleg. Dit is in het begin voor sommigen moeilijk dus een helpende
hand mag zeker nog.
Agenda
* 13-09-2021: Geen avondstudie – PV
* 14-09-2021: Zwemmen 4de lj.
* 21-09-2021: Zwemmen 3de lj.
* 27-09-2021: Schoolfotograaf
* 28-09-2021: Zwemmen 4de lj.

