KALENDER:

VOORWOORD

Themaweek water
17.09.2012-21.09.2012

Beste ouders,

Watersportdag Sporta
3de t.e.m. 6de leerjaar
24.09.2012

Voor jullie ligt de tweede nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.
Wij hopen dat jullie zoon/dochter reeds een goede start heeft
gemaakt en dat de “goesting” voor de komende 9 maanden
voldoende is aangewakkerd.

Tafelwedstrijd september
4de t.e.m. 6de leerjaar
26.09.2012
Sponsorloop 1ste graad
26.09.2012
Dag van de leerkracht
05.10.2012
Integratiemoment 3KO-1LaO
05.10.2012
Sponsorloop 2de + 3de graad
10.10.2012
Vrije dag (facultatief verlof)
12.10.2012
Openklasdag wijkschool
17.10.2012

ONZE LEERKRACHTEN
terug op de schoolbanken
Regelmatig volgen onze leerkrachten
bijscholingen en opleidingen. Voor de
maand september staan volgende
vormingen op het programma:

Juf Jessica
19.09.2012
Onderzoekend leren
Meester Raf
18.10.2012 – 19.10.2012
Directiedagen SGR 14

In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de volgende
onderwerpen:
- Tutti Frutti (fruitproject)
- Warme maaltijden op de wijkschool
- Brengen / afhalen van leerlingen
- Fluohesjes
- Aankoop turnT-shirt
- Sponsorloop 2012
- Integratie 3KO-1LaO
- Schoolbus
Het kan gebeuren dat u nog andere vragen hebt, waarop u in deze
nieuwsbrief geen antwoord vindt, aarzel niet en neem contact op
met het secretariaat. Wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te
helpen.
Mvg,
Raf

TUTTI FRUTTI (vanaf de 2de kleuterklas!)
Naar jaarlijkse gewoonte, bieden we jullie bij de start van het
schooljaar de mogelijkheid om in te schrijven voor het fruitproject
“Tutti Frutti”. Met dit project, krijgt uw kind vanaf de maand
oktober 30 woensdagen lang een stuk vers fruit op school. Hiervoor
betaalt u éénmalig de bijdrage van € 2,00. Het inschrijfstrookje
werd reeds aan uw kind meegegeven, gelieve dit uiterlijk tegen 25
september aan de juf te bezorgen. Het bedrag wordt gefactureerd.
Deelnemen aan het Tutti Frutti-project is vrijblijvend. De prijs van €
2,00 euro kunnen we aanhouden via subsidies van het ministerie van
Landbouw. De kosten maken geen deel uit van de maximumfactuur.
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WARME MAALTIJDEN OP DE WIJKSCHOOL
Het mag geen verrassing zijn, een gezonde en evenwichtige maaltijd is voor kinderen in groei van groot
belang. Op onze campus wordt dagelijks een verse en warme maaltijd bereid. Ook voor de wijkschool
is deze service beschikbaar.
Ouders kunnen hun peuter of kleuter voor € 0,70 laten smullen van een verse dagsoep, een volledig
middagmaal (soep + groenten met aardappelen en vlees/vis of een pasta) bieden wij dagelijks aan
voor € 2,60. Deze betalingen worden gefactureerd op de schoolfactuur.
De kinderen van de wijkschool hebben in hun heen-en-weer-schriftje een invulstrookje ontvangen.
Indien u van ons aanbod gebruik wil maken, gelieve dit strookje aan de juf te bezorgen.

BRENGEN / AFHALEN VAN LEERLINGEN
Goede afspraken maken goede vrienden… Daarom willen we via deze weg even enkele afspraken
herhalen.
Wijkschool:

Houd de oprit (bus/hulpdiensten) vrij!
Parkeer uw voertuig steeds op de parking!
Wordt uw kind door oma/opa afgehaald, geef dan even een briefje mee voor
de juf, zo zijn we allen op de hoogte!

Kleuters hoofdgebouw: Wordt uw kind door oma/opa afgehaald, geef dan even een briefje mee voor
de juf, zo zijn we allen op de hoogte!
Ook wanneer uw zoon/dochter naar Robbedoes gaat, is het aangewezen dit te
noteren in het schriftje.
Lager onderwijs:

Ouders die hun kinderen afhalen op school, wachten achter de ijzeren hekken
(grote speelplaats KTA) – Niet aan de nieuwbouw, het bushokje of onder het
afdak van de basisschool. Dit is voor ieders veiligheid. Enkel zo behouden
leerkrachten het overzicht! De campus verlaten kan via de hoofdingang (langs
de werkhuizen) naar de Burg. Philipslaan of de grote poort aan het Brugje
(richting Van Eycklaan).
Fietsers, die zich naar de Burg. Philipslaan dienen te begeven, vertrekken pas
nadat de bus vertrokken is. Zij verlaten het domein via de kleine schoolpoort.
Ouders die per fiets hun kinderen ophalen wachten tegenover de schoolpoort
(langs de Carrefour) en niet op het voet/fietspad! Dit ook voor ieders
veiligheid!

FLUOHESJES
Het is verplicht voor alle leerlingen om fluohesjes te dragen bij uitstappen en het verplaatsen
van en naar school. Wenst u een fluohesje aan te kopen via de school, dan kan dit op het
secretariaat tegen de prijs van € 2,00 (vanaf maandag 24 september). Maar ook in diverse
supermarkten, speelgoedwinkels en IKEA zijn deze hesjes te vinden.
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TURNT-SHIRT
Voor de turnlessen dragen de leerlingen een korte, zwarte/blauwe turnbroek, turnpantoffels
met witte schoenzool en een turnT-shirt van de school.
Helaas zijn wij door onze voorraad aan kleine maten (1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar). Voor deze
leerlingen spreken we af, dat de ouders een rood T-shirt voorzien. Zo herkennen we onze
leerlingen toch nog vlot bij sportactiviteiten buiten het schooldomein.
Vanaf januari zullen alle maten weer beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

SPONSORLOOP 2012
Op woensdag 26 september en woensdag 10 oktober 2012 organiseren we ook dit jaar weer een
sponsorloop. Bij de sponsorloop is het de bedoeling onze leerlingen al lopend het beste van zichzelf te
laten geven en tegelijk zich hierbij (per gelopen ronde) te laten sponsoren door vrienden en
familieleden.
Met het geld dat we dit jaar inzamelen willen we onze toiletten op onze basisschool letterlijk en
figuurlijk opfrissen. Het plaatsen van zeepdispensers, een likje verf tegen de muren, … met enkele
kleine ingrepen kunnen we het toiletbezoek van onze leerlingen een stuk aangenamer maken.
Met de eventuele overige opbrengsten, willen we zeker ook investeren in de klassen. Zo wachten
enkele klassen nog ongeduldig op nieuwe bankjes. Met jullie financiële hulp, kunnen we hopelijk ook
aan deze vraag tegemoet komen.
In één van de volgende nieuwsbrieven hopen we jullie dan ook op de hoogte te stellen van het
resultaat.
Opgelet: voor iedereen gaat de sponsorloop dit jaar door aan de sporthal op onze campus (aan de
refter). 1 ronde is ongeveer 250 m lang.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom!
Voor de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar zit er bij deze nieuwsbrief een sponsorlijst. Hierop
noteren zij het bedrag dat iedere sponsor wil investeren (bijv. Oma sponsort 0,30 euro per ronde).
Na het lopen noteren wij op deze lijst hoeveel ronden de leerling heeft gelopen. Daarna kan hij/zij het
verzamelde geld ophalen bij de sponsors en aan de juf afgeven.
Programma:
Woensdag 26 september 2012

1ste en 2de leerjaar

10u40

Woensdag 10 oktober 2012

3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar

09u35
10u40

Succes aan alle lopers…
Alvast bedankt voor jullie sponsoring!
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INTEGRATIE 3KO-1LaO
De overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar is een grote stap voor onze kinderen.
Daarom willen we van deze stap een prioriteit maken in onze school en hier reeds ruim op tijd
aandacht aan besteden. We voorzien op verschillende tijdstippen doorheen het jaar enkele leuke
activiteiten waarbij de kinderen van de 3de kleuterklas de juffen van het 1ste leerjaar leren kennen, naar
het einde van het jaar toe, wordt er zelfs van klas gewisseld, zodat ze al eens een echt lesje uit het
eerste leerjaar krijgen in de “grote” school.
Op vrijdag 5 oktober 2012 voorzien we ons eerste integratiemoment. Dit moment is een blij weerzien
tussen de leerlingen, die vorig jaar samen de kleuterblok hebben bewoond. Maar ook de juffen van de
3de kleuterklas kunnen op deze manier met hun oud-leerlingen babbelen over hun eerste weekjes in
het eerste leerjaar. Het betreft dus een ongedwongen sfeer, waarbij de leerkrachten van het eerste
leerjaar een aanloop nemen om reeds een bekend gezicht te worden van hun toekomstige leerlingen.

BELANGRIJKE MEDEDELING: SCHOOLBUS
We stellen jullie via deze weg op de hoogte van een kleine aanpassing in de uren van onze schoolbus.
Omwille van organisatorische redenen, zal de bus vanaf maandag 17 september 2012 5 minuten later
aan de ronde beginnen.
Traject ochtend (tijdsschema kan lichtjes afwijken bij verkeersdrukte wegenwerken centrum):
08u15 Vertrek op wijk “Gasthuisveld” (aan de kiosk)
08u20 Vertrek aan de wijkschool (Kon. Astridlaan)
08u30 Vertrek aan het hoofdgebouw (Burg. Philipslaan)
08u40 Aankomst wijkschool (Kon. Astridlaan)
Traject avond (tijdsschema kan lichtjes afwijken bij verkeersdrukte wegenwerken centrum) :
15u10 Vertrek aan de wijkschool (Kon. Astridlaan)
15u20 Vertrek aan het hoofdgebouw (Burg. Philipslaan)
15u30 Vertrek aan de wijkschool (Kon. Astridlaan)
15u35 Aankomst op wijk “Gasthuisveld” (aan de kiosk)
De kleuterjuf wacht de kleutertjes die met de bus naar de wijkschool gaan nog steeds vanaf 08u15 op
aan het hoofdgebouw (bushokje van de school). Wanneer het kouder wordt, zullen ze in de overdekte
speelzaal van het hoofdgebouw verzamelen!

DIGITALISERING
Willen jullie ons helpen het papierverbruik te beperken op onze school? Dat kan, schrijf je snel in voor
onze digitale mailinglist! Zo helpen jullie niet alleen de natuur een handje, maar ook ons schoolbudget.
-

Voor de nieuwsbrief (deze uitgave): stuur een mail met onderwerp “NIEUWSBRIEF DE
SPRONG” naar raf.vandeweerdt@g-o.be. Vermeld de naam van uw kind in de mail.
Voor de schoolkrant “GO! News”: stuur een mail met onderwerp “GO! News” naar
raf.vandeweerdt@g-o.be.
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BIJLAGE 1:
Sponsorloop 2012

enkel voor lager onderwijs!

Mijn naam is

leeftijd :

klas :

Adres :
Naam van de
Sponsor

Beloofde som Aantal ronden
per ronde
gelopen of
gewandeld

EVENTUEEL:
Maximaal
bedrag

Totaal

Algemeen totaal :
--------------------------

Alvast bedankt voor de milde sponsering !!!!!
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BIJLAGE 2:

enkel voor de kleuters van de wijkschool

Beste ouders,
Zoals jullie weten hebben we bij ons op school de mogelijkheid om de kinderen tijdens de
middagpauze iets warms te laten eten.
U heeft de keuze tussen:




Een kom soep: 0,70€
Een middagmenu, wat bestaat uit een kom soep, een hoofdgerecht en een dessertje:
2,60€
Of u laat uw kind boterhammen van thuis eten.

Om alles vlot te laten verlopen, weten wij graag welke keuze u maakt.
Kiest u ervoor om uw kind bijvoorbeeld enkel op dinsdag en vrijdag te laten eten, dat is geen enkel
probleem. Noteer het zeker op dit briefje.
Indien u slechts enkele keren voor een middagmaal kiest, gelieve dit dan telkens tijdig aan de
leerkracht te melden (via een briefje).

Naam van het kind:_____________________________________________________________
O
O
O

JA, mijn kind zal soep eten.
JA, mijn kind zal middag eten.
JA, mijn kind zal boterhammen op school eten.

Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
de kleuterjuffen!
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