SCHOOLJAAR 2011 – 2012
De aanvang van een nieuw schooljaar brengt voor de kinderen, de ouders en de school heel wat veranderingen en
aanpassingen met zich mee. Niet iedereen is er altijd even gelukkig mee! Gun echter uw kind(eren) en uzelf even
de tijd om te wennen! Hebt u daarna toch nog vragen of minder goede ervaringen, aarzel dan niet om ons te
contacteren.
Ook dit schooljaar is er een overvloed aan informatie en documenten voor u. Om het een beetje voor u, en voor
ons, overzichtelijk te houden zullen we alle informatie over enkele dagen spreiden.
Namens het schoolteam wens ik uw kind(eren) een leerrijk en succesvol schooljaar toe.

NIEUWE SCHOOLUREN
Onze schooluren zijn veranderd. In de toezichten is er niets veranderd zodat u uw kinderen op hetzelfde tijdstip
naar school kunt brengen of afhalen. Ook onze busdienst zal op dezelfde uren blijven rijden. Zijn er toch nog
problemen, neem dan contact met de directie en we vinden zeker een oplossing. Met kerstmis zullen we de
nieuwe regeling grondig evalueren en, indien nodig, de nodige aanpassingen doen!
Waarom deze aanpassing?
- Tot vandaag moesten we het vierde lesuur telkens splitsen (een half uur in de voormiddag en een
halfuur in de namiddag) waardoor er telkens belangrijke lestijd verloren ging. Nu kunnen we in de
voormiddag 4 volledige uren organiseren.
- Omdat de leerlingen om 12u30 naar de refter gaan hebben zij meer tijd om middag te eten. Gedaan met
de stress om op een kwartiertje alles op te krijgen.
- Tijdens de middagspeeltijd ontstonden er regelmatig wrijvingen tussen de leerlingen omdat deze te lang
duurde. Door ze terug te brengen tot één uur hopen we dit in de toekomst te vermijden.

-

Dankzij de veranderde uren vermijden we de verkeersdrukte voor onze leerlingen.

START:
8u45 (toezicht vanaf 8u15 op de speelplaats)
pauze:
10u25 – 10u40
MIDDAGPAUZE:
12u20 – 13u20
pauze:
14u10 – 14u25
EINDE:
15u15 (toezicht tot 15u40 op de speelplaats)
Op woensdag eindigt de school om 12u20.
Leerlingen die voor en na hoger vernoemde uren (afwijkingen zijn mogelijk na contact met directie of
secretariaat) op school aanwezig zijn staan niet onder toezicht en zijn bijgevolg niet verzekerd bij ongeval.
Ouders zijn op dat moment verantwoordelijk voor hun kind bij eventuele ongevallen en/of aangebrachte schade.
Leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig en dienen dus op tijd in de school aanwezig te zijn. Laatkomers
storen de aangevatte lesactiviteiten. Zij melden zich alvorens naar de klas te gaan bij de directeur of op het
secretariaat om hun ‘te laat komen’ te verantwoorden. De ouders engageren zich ertoe hun kind op tijd naar
school te brengen en dit zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs. Het regelmatig te laat komen, wordt (na
een verwittiging) als problematisch beschouwd.
Zieke kinderen blijven thuis !
Ook voor de kleutertjes is het wenselijk dat zij op tijd in hun klasje aanwezig zijn. Uitgerekend tijdens het eerste
lesuur vinden de belangrijkste en tevens de leerrijkste activiteiten plaats.
Voor de kleuters die nog niet zindelijk zijn, voorzien de ouders luiers en een doos natte doekjes.

INFOAVOND DINSDAG 5 SEPTEMBER
Ook dit jaar organiseren we een infoavond. U kunt dan kennismaken met iedereen (leerkrachten, leden van
oudervereniging en schoolraad, ….) die bij de school betrokken is en zullen u dan informeren over het reilen en zeilen op
onze school.
Morgen ontvangt uw kind het inschrijvingsformulier.

INFO & DOCUMENTEN
1. GODSDIENSTEN & ZEDENLEER
Ouders kunnen tot en met woensdag 8 september 2010 aan hun kind de toestemming geven om een wijziging
door te voeren. Het desbetreffende document kan opgevraagd worden op het secretariaat. De leerlingen van het
eerste leerjaar vullen bijgevoegd blad in.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij willen er nogmaals op aandringen om wijzigingen i.v.m. adres, telefoon, … zo snel mogelijk aan de school
te melden zodat we onze administratie kunnen aanpassen.

3. RESTAURANT / MIDDAGPAUZE
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen:
- onder toezicht op school eten:
□ eigen boterhammen
□ in het schoolrestaurant eten (zie website voor het menu)
- Naar huis gaan:
Voor de school en om verzekeringstechnische redenen (ook ’s middags is uw kind op de weg naar en
van school verzekerd) is het belangrijk om te weten of uw kind de toestemming heeft om de school
tijdens de middagpauze te verlaten. Gelieve deze verklaring, indien van toepassing, zo snel mogelijk
aan uw kind mee te geven.

4. MEDICATIE
Af en toe wordt uw kind(je) ziek. Dan kan het best rustig thuis of bij oma of bij… lekker verzorgd worden.
Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op
school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind
moet medicatie nemen tegen suikerziekte, tegen ADHD, … . Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk
gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren –
het modelformulier ingevuld terug te bezorgen (het formulier is op het secretariaat te verkrijgen).

5. AFWEZIGHEIDSBEWIJZEN
Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring
ondertekend en gedateerd door de ouders. Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar
aangewend worden (behalve bij chronisch zieke kinderen).

6. ZWEMMEN
Om de tegemoet te komen aan de vraag van de Minister (maximumfactuur) en om efficiënter gebruik te maken
van onze zwemtijd (50 min. in plaats van 30 min.), hebben we ook dit schooljaar gekozen voor een 10 – beurten
systeem.
- Elke leerling heeft 10 zwembeurten.
6de + 4de leerjaar: 5 september - 14 november
5de + 3de leerjaar: 21 november - 6 februari
2de leerjaar: 13 februari – 21 mei
1 ste leerjaar: planning volgt
- Zwembeurt van 50 min aan € 2,60 – voor het eerste leerjaar is het zwemmen gratis
- Het zwemmen gebeurt telkens op maandag van 9u10-10u00 (niet voor het eerste leerjaar, die planning
volgt).

7. LICHAMELIJKE OPVOEDING
Onze leerlingen (kleuters + lager onderwijs) krijgen turnles van een regent lichamelijke opvoeding.
Alle kinderen nemen deel aan de lessen lichamelijke opvoeding. Uitzonderingen worden enkel aanvaard met een
briefje van de dokter of ouders.
Turnkledij is verplicht in het lager onderwijs: zwarte/blauwe short, T-shirt met logo van de school en
turnpantoffels met witte zool.
Aankoopprijs T-shirt = 6,5 euro (hiervoor zal meester Patrick een briefje meegeven)

8. SCHOOLBUS
Naast de ophaaldienst van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd, zijn er ook stopplaatsen op de
Rijksweg en aan de kiosk op wijk Gasthuisveld. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de directie.
Prijzen:• Kleuters rijden gratis.
• Leerlingen die binnen de 4 km wonen, dienen busgeld te betalen.
• Leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen, rijden gratis op voorwaarde dat onze school de
dichtstbijzijnde school van het GO!, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is.
• Prijzen: elke betalende leerling betaalt de geldende tarieven van de Buzzy Pazz van
De Lijn.
1ste kind
2de kind 3de kind
jaarabonnement

€142

€ 112

gratis

eerste trimester

€ 57

€ 45.5

gratis

tweede trimester

€42.5

€ 34.5

gratis

derde trimester

€42.5

€ 34.5

gratis

Voor uitzonderlijke ritten kan u een rittenkaart (10 ritten) aanvragen en wordt het tarief van De Lijn toegepast
(9€ per kaart).
Vanaf dit schooljaar betaalt u het busgeld niet meer op school maar ontvangt u een factuur van de financiële cel
van onze Scholengroep.

9. NAAMTEKENEN
Elke dag blijven er op school een aantal voorwerpen (jassen, brooddozen, …) verweesd achter. Daarom
nogmaals de vraag om alle spullen te naamtekenen.

