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Afwezigheden
Samen met u is het schoolteam bezorgd over de veiligheid van uw kind. Vanuit de vergadering van de
ouderraad van 22 januari kregen we volgende vraag: “Verwittigt de school de ouders als een kind ’s
morgens niet komt opdagen in de klas?”
In het daaropvolgend gesprek werd de vraag scherper gesteld. Hoe komen ouders en school te weten
wanneer een kind onderweg pech heeft met de fiets, of erger nog: betrokken is bij een ongeval? Jonge
kinderen hebben immers geen GSM bij zich (en dat hoeft ook niet).
Uit ervaring weten we dat een afwezigheidssysteem met melding door de school een grote discipline
vraag van alle betrokkenen: ouders en leerkrachten. Om te vermijden dat de secretaresse tientallen
telefoontjes moet doen naar kinderen die bijvoorbeeld ziek thuis zijn, moet de school eerst weten wie
we die dag niet moeten verwachten.
De school wil actief meewerken aan een sluitend systeem.
Daarom willen we in een eerste fase van u, ouders, vragen om elke afwezigheid van uw kind, om welke
reden ook, voor het begin van de schooltijd telefonisch (014/41 24 84) of per mail (info@sjt-bsa.be) te
melden.
De secretaresse zal uw bericht onmiddellijk doorgeven aan de klasleerkracht. Die kan dan bij het begin
van de klasdag controleren of iedereen die thuis vertrokken is, ook effectief aanwezig is in de klas.
Indien er iemand ontbreekt, zal de secretaresse de ouders contacteren.
U begrijpt dat slordigheden in dit systeem onnodig tot paniek kunnen leiden. Vandaar dat we durven
rekenen op ieders nauwgezette medewerking. Het kan een tijdje duren vooraleer dit een gewoonte is.
Vandaar dat de secretaresse voorlopig alleen verontrustende afwezigheden zal controleren. Dat doet
ze nu al.
Dit systeem is een heuse uitdaging voor elk van u en van ons.
Vriendelijke groeten,
directeur

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: In ons volgende thema “Ik ben uniek” staat het uiterlijk centraal.
Kleuters vinden het prettig om te kijken naar de verschillen tussen kinderen en te ontdekken dat
iedereen er anders uitziet en bijgevolg uniek is.
* Muizen- & Berenklas: Wat hebben we al goed kunnen spelen met onze zelfgemaakte sneeuw, onze
iglo en verschillende soorten blokken! We hebben ook gesmuld van heerlijke soep. Volgende week
bibberen we nog een beetje verder. We gaan spelen met ijs en allemaal bevroren voorwerpen. We
gaan zelfs schilderen met bevroren verf! Op donderdag maken we warme chocolademelk. Mama’s en
papa’s, we vinden alle vriendenboeken van de kleuters echt wel heel leuk maar voor ons vergt het heel
wat werk om te kijken of iedereen zijn boek teruggekregen heeft. Het gebeurt ook dat er een boek
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verloren is of wegblijft. Dat zorgt dan voor tranen bij de kleuters. Daarom durven we vragen om de
vriendenboeken te houden voor thuis of onderling uit te wisselen na de schooluren. Alvast bedankt
voor jullie begrip.
* Kikker- & Varkentjesklas: In de Varkentjesklas verwelkomden we Lily. Maandag nemen we afscheid van
Siënna.
De jarigen van januari vierden we met lekkere smoutebollen, waarmee we het thema afsloten.
Volgende week wordt een spelletjesweek. Elke kleuter mag een gezelschapsspel meebrengen dat
hij/zij goed kent. Ze mogen dit dan uitleggen aan vriendjes en daarna natuurlijk spelen maar!

Lagere school
* 1ste leerjaar: Kijk dit weekend zeker in de postkaft van je kapoen... Er zit belangrijke post in!

Agenda
* 24 januari 2020: Rapport 2
* 27 januari 2020: Geen avondstudie – PV
* 28 januari 2020: Zwemmen 4de lj.
* 30 januari 2020: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 4 februari 2020: Zwemmen 2de lj.
* 10 februari 2020: Geen avondstudie – PV
* 11 februari 2020: Zwemmen 2de lj.
* 14 februari 2020: Openschooldag voor nieuwe gezinnen
* 18 februari 2020: Zwemmen 2de lj.
* 19 februari 2020: Carnavalbal kleuterschool
* 20 februari 2020: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 21 februari 2020: Carnaval lagere school

