Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
Het is alweer december, tijd om terug te blikken op het voorbije
jaar en stilletjes te dromen van het komende...

KALENDER
Wendag voor peuters
Woensdag 16.12.2015 om 10u00

Oudercontact + Rapport
Donderdag 17.12.2015

Alle mooie herinneringen van het afgelopen jaar hebben we
geborgen op onze website en werden gecommuniceerd via de
vorige nieuwsbrieven.
In het eerste trimester van het huidige schooljaar waren er
heel wat toffe activiteiten: de scholenveldloop, de pyjama-run,
het project “Kleur”, het bezoek van Sint & Piet…
Kortom een geslaagd eerste trimester…
Ook in het nieuwe jaar staat er weer heel wat op het
programma, maar eerst mogen we genieten van een
welverdiende kerstvakantie!
Namens het voltallige team van GO! BS De Sprong wens ik u
en uw familie fijne eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2016!
Linde Verstappen
Directeur

INHOUD
In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
- Voorwoord
- Afspraken brengen en
afhalen
- Kijkdag voor peuters
- Oudercontact & Rapport
- Cafetaria Campus Van
Eyck gesloten

Wijkschool:
-

De ouders brengen hun kleuter ’s morgens via het poortje
naar de overdekte speelzaal.
’s Avonds (en op woensdagmiddag) worden de kinderen
ook afgehaald in de overdekte speelzaal.
Bij aanvang van de schooltijd wordt het toegangspoortje
gesloten. Zorg dat uw kleuter dus steeds tijdig op school
aanwezig is.

Wanneer is er opvang voor uw kleuter?
-

Ochtendtoezicht:
→ Aanvang om 08u15

-

Avondtoezicht:
→ Einde om 15u20 (op woensdag om 12u40)
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Hoofdgebouw:
-

-

Voor uw medewerking!

De kinderen mogen gebracht worden tot aan de overdekte speelzaal van de
kleuterafdeling.
Iedereen gebruikt hiervoor steeds de hoofdingang (= toegangspoort kleuterafdeling)
Ouders, grootouders… blijven niet wachten aan de poort, op de speelplaats of in de
overdekte speelzaal, dit bemoeilijkt immers het afscheid.
Omwille van veiligheidsredenen mogen de kinderen zeker niet via de parking van het
personeel de school betreden.
Kinderen mogen ook niet afgehaald worden aan de klas of vroegtijdig uit de rij
gehaald worden. Alle kinderen dienen afgehaald te worden aan de voorziene
wachtzone aan de voorzijde van de kleuterafdeling.
Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, arriveren pas om 13u00 terug op school.
Na schooltijd is de speelplaats verboden terrein. Dit om veiligheidsredenen, maar
ook om vernieling niet in de hand te werken.
Kinderen die buiten de voorziene opvangtijden aanwezig zijn op het schoolterrein,
zijn niet verzekerd en verblijven er dan op eigen verantwoordelijkheid.
Bij aanvang van de schooltijd wordt de toegangspoort gesloten. Zorg dat uw kind dus
steeds tijdig op school aanwezig is. Indien uw kind toch te laat is, dient hij/zij zich te
melden op het secretariaat.

Wanneer is er opvang voor uw kind?
-

Ochtendtoezicht:
→ Vanaf 08u10 worden alle leerlingen opgevangen in de overdekte speelzaal van de
kleuterafdeling. Om 08u30 gaan de leerlingen onder begeleiding van de
toezichthoudende leerkracht naar de speelplaats van de lagere afdeling.
Kinderen die na 08u30 op school arriveren mogen rechtstreeks naar de
speelplaats van hun afdeling.

-

Tijdens de middagpauze:
→ Toezicht vanaf 13u00.

-

Avondtoezicht:
→ Einde om 15u30 (op woensdag tot 12u20)
Alle kinderen dienen dan ook steeds afgehaald te worden in de overdekte
speelzaal van de kleuterafdeling.
Kinderen kunnen niet meer op school opgevangen worden na 15u30.
(12u20 op woensdag).
Gelieve contact op te nemen met de buitenschoolse opvang “Robbedoes” indien
uw kind(eren) niet kunnen afgehaald worden voor de sluitingstijd van de school.
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Van peuter naar kleuter, dat wordt weer een heel groot avontuur.
Als voorbereiding op deze toch wel grote stap organiseren we een kijkdag
voor de peuters die na de kerstvakantie voor het eerst instappen op onze school.
Op woensdag 16 december 2015 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun
ouders een bezoekje brengen aan onze school. Zo kunnen ze dan kennismaken met de
werking in de peuterklas van juf Geert.

Op donderdag 17 december 2015 zal het volgende oudercontact plaatsvinden.
De kinderen van de lagere afdeling krijgen dan ook hun eerste puntenrapport.
Bijgevolg zullen de leerkrachten jullie uitnodigen om de vorderingen en de prestaties
van uw kind(eren) te bespreken. Bezorg daarom het inschrijvingsformulier uiterlijk vrijdag 11
december a.s. terug aan de klasleerkracht! Graag tot dan!

Op vrijdag 18 december 2015 zal de cafetaria van onze campus uitzonderlijk gesloten zijn.
Dit betekent dat de kinderen die dag onder toezicht van hun leerkracht in de klas blijven
eten. Zij kunnen dan ook geen soep of middag nuttigen. Zorg er dus voor dat uw kind die
dag een lunchpakket (= boterhammen) bij heeft.
Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, kunnen dit op het normale tijdstip doen.
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