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Schoolreglementen
In bijlage vinden jullie de digitale versies van onze schoolreglementen.
Via de leerkrachten gaan jullie een document krijgen met de volgende titel “Exemplaar van kennisname en
akkoord”.
Mogen we u vragen dit document te ondertekenen en aan de klastitularis te bezorgen. Alvast bedankt.

Personeel
In de lagere school verwelkomen we graag meester Ronny. Hij zal in de loop van het schooljaar onze directeur
opvolgen. Juf Ina start ook op onze school. Zij zal de deeltijds werkende collega’s vervangen in klassen 4A, 5A
en 6A. Vanaf 1 oktober verwelkomen we ook juf Diede. Juf Diede zal ingeschakeld worden in het
lerarenplatform.
We heten hen van harte welkom en wensen hen allemaal een fijn schooljaar!
Juf Marleen zal lange tijd afwezig zijn omwille van medische redenen. Juf Mieke Van Houdt neemt haar taak als
zorgcoordinator over. Je kan haar steeds mailen op zorgcoordinator@sjt-bsa.be.

Bodymap
Bodymap is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling via beweging. Bodymap richt zich niet op
ontwikkelingsstoornissen.
Het doel van onze begeleiding is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling, niet het 'genezen' van
ontwikkelingsstoornissen. Bodymap is een speeltraining, geen therapie. Het welbevinden van het kind staat
steeds op de eerste plaats.
Bij vragen omtrent de wetenschappelijk onderbouw van Bodymap kan je doorverwijzen naar:
www.bodymap.be/ontwikkelingslab/wetenschappelijkeonderbouw .

Kleuterschool
* ALGEMEEN: Ook dit jaar hebben jullie opnieuw de mogelijkheid om een jaarabonnement te bestellen van
Averbode (Doremini & Leesbeestje (instap + 1ste kleuterklas), Doremix & Leesknuffel (2de kleuterklas), Doremi &
Leesknuffel (3de kleuterklas)). De kostprijs voor Doremini, -mix & -mi bedraagt € 39,00, Leesbeestje kost € 24,00
en Leesknuffel kost € 39,00. Indien gewenst, kan je hiervoor intekenen op de lijsten aan de klasdeur.
* Eendjesklas: Ondertussen zit de eerste week in ons nieuwe klasje er al op en wat hebben onze instappers dat
flink gedaan! We hebben de juf, de klas en onze vriendjes al beter leren kennen. Volgende week leren we elkaar
en onze klas nog verder kennen en maken we kennis met onze klaspop Jules. We gaan ook eens kijken wat er
allemaal in onze boekentasjes zit en in die van Jules. Verder gaan we voor de eerste keer met de Nijntjes- en
Egeltjesklas naar Tik Tak kijken.
* Nijntjesklas: In onze klas staat heel de maand september het thema " Een nieuwe start " centraal. We werken
ook rond verschillende subthema’s zoals: vriendjes, onze boekentas en jarig zijn.
Sommige ouders zouden zich nog even bij de juf moeten aanmelden i.v.m. handtekeningen die gevraagd
worden. Dank je wel!
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* Egeltjesklas: De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. Een weekje waarin we onze vriendjes terug zagen of
kennis maakten met nieuwe kleuters. We gingen samen op ontdekking in de verschillende hoekjes, maakten al
eerste afspraken, …. Volgende week zetten we onze ontdekkingstocht verder.
Voor de ouders die niet aanwezig konden zijn op de infoavond: is het mogelijk om even langs te komen om al
dan niet toestemming te geven wat betreft het doorgeven van adresgegevens aan andere ouders en het
publiceren van foto's van je kleuter op de website. Alvast een fijn weekend.
* Muizen- en Berenklas: Wij zijn het al goed gewoon in onze nieuwe klas. We kennen de regels en afspraken al
goed maar soms moeten we nog wat oefenen. We werken nog verder rond onze nieuwe klas en alles wat erbij
hoort. We moeten nog heel wat ontdekken. Jullie krijgen het verslag van de infoavond mee naar huis. Kijken
jullie nog eens goed wat we moeten meebrengen? Maken jullie dit in orde? Dank je wel!
* Kikker- & Varkentjesklas: De eerste week zit er al op, wat gaat het vlug! Volgende week gaan we de klas en de
school nog wat meer verkennen via allerlei spelletjes en een zoektocht. Ook gaan we kikkertjes en varkentjes
maken, zodat we niet vergeten in welke klas we zitten...

Lagere school
* 1ste leerjaar: Onze kapoenen hebben al zeer hard gewerkt! We leerden al 3 woordjes lezen, deden heel wat
teloefeningetjes en hebben ook al wat geschreven. Wauw... en dat in week 1! Knap hoor!
Fijn weekend en tot maandag.
* 3de leerjaar: Tijdens het eerste trimester gaan we zwemmen. We doen de verplaatsing naar het zwembad en
terug met de bus.
Vanaf dinsdag 10 september gaan we om de 2 weken zwemmen. In totaal zijn dat 9 zwembeurten: 10/09/2019 –
24/09/2019 – 8/10/2019 – 22/10/2019 – 12/11/2019 – 26/11/2019 – 10/12/2019 – 7/01/2020 – 21/01/2020.
Vergeet dus je zwemzak niet op deze dagen.
* 4de leerjaar: Wij, juffen van het vierde, kijken uit naar een fijn schooljaar met jullie!
Tijdens het eerste trimester gaan we zwemmen. Het zwemmen start op dinsdag 17 september en dit om de 2
weken. In totaal zijn dat 9 zwembeurten: 17/09/2019 – 1/10/2019 – 15/10/2019 – 5/11/2019 – 19/11/2019 –
3/12/2019 – 17/12/2019 – 14/01/2020 – 28/01/2020. Vergeet dus je zwemzak niet op deze dagen. We doen de
verplaatsing van en naar het zwembad met de bus.
* 6de leerjaar: Wat leuk om al jullie nieuwe gezichtjes te zien! We hebben al een superleuke eerste week samen
achter de rug en zo gaan er ongetwijfeld nog vele volgen!
Dinsdag 10/9 (6A), maandag 16/9 (6B) en dinsdag 17/9 (6C) gaan wij met onze eigen klas naar het medisch
onderzoek. Dit zal doorgaan in het onderzoekslokaal van het groot college. Meer informatie vinden jullie in de
brief van het CLB.

Agenda
* 9 september 2019: Algemene infoavond 4de + 5de lj. 19.30 uur
* 10 september 2019: Zwemmen 3de lj.
* 16 september 2019: Geen avondstudie – PV
* 17 september 2019: Zwemmen 4de lj.
* 20 september 2019: Gelmelroute 5de lj.
* 24 september 2019: Zwemmen 3de lj.
* 25 september 2019: Schoolfotograaf

