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KALENDER: 
 

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 
 

Grootouderfeest (KO) 

24.10.2012 (hoofdgebouw) – 10u 

25.10.2012 (wijkschool) – 13u30 
 

VDAB beroependag (6de ljr) 

25.10.2012 
 

Doelenrapport 1ste leerjaar 

25.10.2012 
 

Oudercontact lager onderwijs 

25.10.2012 
 
 

ONZE LEERKRACHTEN  

terug op de schoolbanken 
 

Meester Raf 

11.10.2012 

Evaluatiebeleid 
 

Meester Raf 

18.10.2012 – 19.10.2012 

Directiedagen SGR 14 
 

Juf Tania | juf Carla 

18.10.2012 

KREDO, duurzame ontwikkeling 
 

  Juf Carine R. | meester Raf 

  23.10.2012 

  Zaal vol Taal (Plantyn) 

  

VOORWOORD 

Geachte lezers, 
 

Een derde nieuwsbrief met maar één doel, jullie weer helemaal op 

de hoogte stellen van het reilen en zeilen in onze school de 

komende maand! 
 

Wat mogen jullie verwachten:  

- Sponsorloop 2012 (deel 2) 

- Grootouderfeest bij de kleuters 

- De oudervereniging trakteert: toneel voor iedereen! 

- Ouderavond… een beetje anders (huistaakje) 

- Betalingen – facturatie  

- Verkiezingen schoolraad 

- Infoavond stadsklassen 2013 

- Zeeklassen 2013? 

- Tutti Frutti (laattijdig inschrijven?) 
 

Dus zet u even neer, zoek een rustig plekje en neem een drankje bij 

de hand. Ontspan nu helemaal en lees rustig onze nieuwsbrief 

door! 
 

Veel plezier… 

Raf 
 

 SPONSORLOOP (DEEL 2) 

In navolging van onze sportievelingen uit het 1ste en 2de leerjaar, 

zullen de leerlingen van 3, 4, 5 en 6 op 10 oktober het beste van 

zichzelf geven. Dankzij de vrijgevige sponsors zal alle sportiviteit ook 

een financiële bijdrage opleveren voor het opfrissen van onze 

toiletten. 
 

Supporters zijn van harte welkom! 

3de en 4de leerjaar: 09u35 

5de en 6de leerjaar: 10u40  
 

 

12 OKTOBER 2012 = VRIJE DAG !!!
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GROOTOUDERFEEST KLEUTERS  
 

Het is een traditie die we graag in ere houden: het grootouderfeest! 
Op deze dag staan oma en opa een hele dag lang in de spotlights. Een symbolisch bedankje voor alle 
goede zorgen en hun onvoorwaardelijke liefde voor hun kleine schat(ten). 
 

Juf Belinda, juf Marijke, juf Carine en juf Jacqueline zullen samen met hun kleuters de oma’s en opa’s 
welkom heten op woensdag 24 oktober 2012 om 10u in de kleuterklassen aan de Burg. Philipslaan. 
 

De kleutertjes van juf Geert, juf Daphne en juf Rebecca verwachten hun grootouders op donderdag 25 
oktober 2012 om 13u30 in de wijkschool. Daar wacht hen een echte VIP-dag met leuke verrassingen… 
 

Binnenkort ontvangt iedere kleuter een uitnodiging voor oma en opa via het heen-en-weer-schriftje. 
Mogen wij u vragen deze dan ook aan de grootouders te bezorgen? Alvast bedankt.  

  

DE OUDERVERENIGING TRAKTEERT: TONEEL VOOR IEDEREEN  
 

Op maandag, 1 oktober 2012 werden alle leerlingen van onze school verrast met een spetterend 

schooltoneel van Theater Zuidervis! Peuter, kleuter, kapoentjes en aanstormende pubers, allen hebben ze 

één voor één een voorstelling op maat mogen bijwonen!  

Dit schooltoneel was volledig gratis voor onze leerlingen, dankzij de steun van onze oudervereniging. Na 

het toneel is het spaarpotje van de vzw natuurlijk alweer een beetje magerder geworden, daarom bij deze 

al een aankondiging voor de Smuldag op vrijdag 16 november 2012! Want dankzij de inkomsten van deze 

activiteit worden traktaties o.a. mogelijk gemaakt!  
  

OUDERAVOND… EEN BEETJE ANDERS (lager onderwijs) 
 

Op vraag van vele ouders, hebben we onze eerste ouderavond (25.10.2012) dit jaar in een nieuw kleedje 

gestopt. Na twee maanden in de nieuwe klas, vragen wij ons af wat de ervaringen van onze leerlingen 

zijn. Vanuit deze insteek, willen we het eerste oudercontact vormgeven. 

Daarom vragen we jullie bijgevoegde vragenlijst in te vullen naar jullie eerste indrukken en aan de juf te 

bezorgen tegen dinsdag 16 oktober 2012. Het afgeven van deze lijst staat gelijk aan inschrijven voor de 

ouderavond. De leerkracht zal in de agenda van uw kind nadien het uur van afspraak noteren. 
 

 

BETALINGEN | FACTURATIE   

Tot onze grote spijt moeten we vaststellen dat een groot aantal ouders het voorschot van € 25,00 nog 

niet betaald hebben. Wij wensen eraan te herinneren, dat uw kind vanaf heden niet meer kan deelnemen 

aan uitstappen, toneelbezoeken of zwemlessen. Voor kleutertjes en leerlingen van de eerste graad kan er 

ook geen middagmaal meer gefactureerd worden. Ook het busvervoer zal voor deze leerlingen stopgezet 

worden. Mogen wij daarom vragen, indien u het voorschot nog moet storten, hier zeer dringend werk van 

te maken en alvast een seintje te geven aan ons secretariaat! Alvast bedankt. 

 

HERFSTVAKANTIE: van 27 oktober t.e.m. 4 november 2012  
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VERKIEZINGEN SCHOOLRAAD 

Kriebelt het om je stem te laten horen, het beleid van de school te ondersteunen? Dan is de schoolraad 
jouw ding! De leden van deze raad geven adviezen over beslissingen die de school dient te nemen of 
veranderingen die op komst zijn. In november houden we verkiezingen om een nieuwe schoolraad 
samen te stellen voor de komende vier jaar. Wil jij je kandidaat stellen, neem dan contact op met het 
secretariaat om de nodige informatie en het kandidaatstellingsformulier te bekomen. Je kandidatuur 
moet ons uiterlijk op vrijdag, 26 oktober bereikt hebben. 
 

STADSKLASSEN GENT 2013 (6de leerjaar)  

Sinds enkele jaren trekken onze laatstejaars in mei de deur uit, naar de grote stad! Na enkele jaren 
Brussel als uitvalsbasis te benutten, hebben we dit jaar gekozen om ons naar Gent te verplaatsen. 
Op donderdag 8 november 2012 nodigen we jullie graag uit om deze driedaagse klasuitstap toe te lichten 
en op jullie eventuele vragen te beantwoorden. We verwachten jullie om 19u00 in de klas van juf Carine! 
 

De Stadsklassen voldoen aan de eindtermen (verplichte einddoelen) en maken deel uit van de leerstof 
van het 6de leerjaar. Met een prijs van 155 euro (evt. via spaarsysteem) valt deze uitstap volledig binnen 
het budget van de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen. Bijgevolg is deelname verplicht voor 
iedere leerling. Via de mutualiteiten zijn er mogelijkheden voor financiële tussenkomsten.   
 
 

 

ZEEKLASSEN 2013 ? (3de en 4de leerjaar) 
 

Busvervoer, uitstappen, slaapplaatsen en cateringskosten worden elk jaar duurder, ook aan de Vlaamse 
kust ontsnappen we niet aan dit gegeven. 
De afgelopen jaren hebben we dan ook gemerkt dat er steeds meer kinderen kiezen voor het alternatief 
op de school zelf. Echter, hoe minder deelnemers, hoe duurder de bus en het verblijf wordt. Ook 
groepskortingen bij uitstappen worden vaak minder interessant met kleinere groepen. 
Vooraleer wij onze reservaties bevestigen, willen wij zeker zijn dat we de zeeklassen kunnen inrichten. De 
richtprijs voor 4 dagen (3 overnachtingen) incl. maaltijden, vervoer en inkomgelden wordt geschat op 165 
euro. Dit enkel wanneer minstens 50 leerlingen deelnemen aan de stadsklassen.  
 

Gelieve het bevestigingsbriefje (zie agenda) tegen vrijdag, 5 oktober 2012 aan de klasleerkracht te 
bezorgen, zodat wij kunnen controleren of we aan deze voorwaarde voldoen. 
 

TUTTI FRUTTI 
 

De inschrijvingsdatum voor Tutti Frutti is helaas verstreken. Indien uw kind toch nog wenst in te schrijven, 
is dit mogelijk. We moeten er u dan wel op wijzen dat u voor 30 woensdagen dan 6 euro betaalt. De 
leerlingen die inschreven vóór woensdag, 26 september genieten immers een tussenkomst van 4 euro via 
subsidiegelden van de Vlaamse Overheid (Departement landbouw en visserij). 
 

DIGITALISERING 
 

Onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan! Stuur een mail met onderwerp “NIEUWSBRIEF DE 
SPRONG” naar raf.vandeweerdt@g-o.be. Vermeld de naam van uw kind in de mail. 

 
 

mailto:raf.vandeweerdt@g-o.be
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BIJLAGE 1:        (enkel voor het lager onderwijs) 
 

Voorbereidende vragenlijst         Oudercontact 25.10.2012 
 

NAAM VAN DE LEERLING INVULDATUM 

  

INGEVULD DOOR KLAS 

  
 

 

1. Globale indruk  
Kruis in het onderstaande lijstje aan wat u in uw kind herkent. 
 

Mijn kind is: 

 spontaan  zelfverzekerd  teruggetrokken  verlegen 

 opgewekt  somber   vermoeiend   lawaaierig 

 driftig      veeleisend    uitdagend   makkelijk    

 levendig    agressief    passief   druk    

 ontspannen     gespannen    overactief   jaloers 

 vrolijk      rustig    open   andere: …………………………. 
 

  

2. Welbevinden 
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden: 

- Ja, dat klopt (meestal) wel voor mijn kind. 

- Soms 

- Neen, dat klopt (meestal) niet voor mijn kind. 
 

Zet een kruisje in de juiste kolom  
 

Mijn kind… ja soms nee 
 

… is zeker van zichzelf.    

… is snel angstig.    

… heeft plezier in het leven.    

… komt goed voor zichzelf op.    

… uit spontaan emoties.    

… vertelt spontaan over school.    

… gaat met plezier naar school.    

… vraagt hulp als dat nodig is.    

… speelt met andere kinderen.    

… heeft vaak ruzie.    

… helpt andere kinderen.    

… is fit en gezond.    

… wordt vaak gepest.    
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3. Betrokkenheid 

Het invullen van deze vraag gaat op dezelfde manier als bij vraag 2.  
 

Mijn kind…  ja soms nee 
 

… is intensief ergens mee bezig.    

… werkt of speelt geconcentreerd.    

… is vlug afgeleid.    

… is vlug ontmoedigd als iets niet lukt.    

… kan uit zichzelf ergens een tijdje  

    mee bezig zijn.    

… verveelt zich vlug.    

… maakt af waar het mee bezig is.    

 

4. Schoolzaken (alleen voor leerlingen uit het lager onderwijs) 

Doorhalen wat niet past. 
 

Mijn kind werkt thuis vaak / niet vaak met de computer. 

Mijn kind vindt de lessen lichamelijke opvoeding haalbaar / veeleisend. 

Mijn kind vindt de zwemlessen haalbaar / veeleisend. 

Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met lezen. 

Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met schrijven. 

Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met spreekopdrachten. 

Mijn kind vindt de inhouden van de lessen wereldoriëntatie haalbaar / moeilijk. 

Mijn kind geniet / geniet niet van de lessen muzische vorming. 

Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met rekenen. 

Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met meten & meetkunde. 

Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met vraagstukjes. 

Mijn kind begint thuis vlot / met tegenzin aan de huistaken. 

* 5
e
/6

e
 leerjaar Mijn kind heeft (meestal) geen moeite / moeite met Frans. 

 

 

Vul in: 
 

Mijn kind heeft veel belangstelling voor …………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Mijn kind krijgt (heeft) extra hulp (gekregen) voor …………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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BIJLAGE 2:          (enkel voor 3de en 4de leerjaar) 

 

Zeeklassen 2013 ? 
 

Ondertekende, ……………………………………………………………………………………………… (naam + voornaam), 
 

ouder/voogd van ……………………………………………………………………….. (naam + voornaam) – klas ………… 
 

bevestigt hierbij de deelname aan de zeeklassen 2013 (juni).  
 
Handtekening, 
 
 
 
 
Datum:  
 
 

 
 


