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Infobrief dinsdag 15 mei 2018

1.

Schoolfeest:
Dankzij het mooie weer en jullie massale aanwezigheid werd het schoolfeest opnieuw een geweldig succes!
Van harte bedankt voor de vele positieve reacties! Wij wensen nogmaals de leden van de Vriendenkring te
bedanken voor de hulp en inzet tijdens dit schoolfeest. Bedankt om er samen een succes van te maken!

2.

Schooldoorlichting
Zoals vermeld in de vorige infobrief, werd onze school geselecteerd voor de nieuwe doorlichtingssystematiek
van Inspectie 2.0. Na de succesvolle doorlichting in maart 2015, heeft het inspectieteam van de Vlaamse
Overheid onze school opnieuw een gunstige beoordeling gegeven. We gaan de resultaten en de feedback
gebruiken als input voor de verdere ontwikkeling van onze school. Omdat het juridisch kader voor de nieuwe
doorlichtingssystematiek nog niet klaar is, mag het inspectieteam het verslag van deze doorlichting niet
online publiceren.

3.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- maandag 21 mei: pinkstermaandag (Geen school en geen opvang)
- maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni: Zeeklassen te Nieuwpoort
- dinsdag 26 juni: oudercontact voor alle ouders van onze leerlingen
- vrijdagnamiddag 29 juni: vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten (Geen school en geen opvang!)

4.

Gevonden voorwerpen
Onze kast met gevonden voorwerpen is opnieuw goed gevuld. Op onze website kunnen jullie een overzicht
met foto’s van deze gevonden voorwerpen zien. Hopelijk vinden jullie zo een aantal spullen terug. Ik wens te
benadrukken dat het wenselijk blijft om kledij, turngerief, brooddozen en drinkbussen te voorzien van een
naam! Zo wordt de eigenaar sneller gevonden. Alvast bedankt voor de medewerking!

5.

Belangrijk! Er zijn nog steeds inschrijvingen mogelijk! Om voldoende tijd vrij te maken, is het wenselijk dat er
vooraf een afspraak wordt gemaakt. Via mail: directie@terberken.be of telefonisch 015 61 23 69.

6.

Wij zamelen nog steeds gebruikte batterijen en dopjes van flessen en bussen in. Door het inzamelen van
batterijen verzamelt onze school punten. Hoe meer batterijen we verzamelen, hoe meer punten we sparen
waarmee we sportieve of pedagogische artikelen kunnen verdienen. Door het inzamelen van dopjes dragen
we op een milieuvriendelijke manier bij tot de ondersteuning van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

7.

Het is nog steeds mogelijk om een schooltoelage aan te vragen. Kom gerust langs en u krijgt de nodige
documenten. Naar schatting 1 op 4 leerlingen heeft recht op een toelage. U komt vlugger in aanmerking dan
u denkt. Meer informatie via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen

8.

Aandachtspunten:
De school start ’s morgens om 08.30 uur! We vragen dat alle leerlingen tijdig aanwezig zijn zodat alle
activiteiten tijdig kunnen beginnen (ten laatste 5 minuten voor het belsignaal). Ook in de kleuterschool is
het, om de begeleiding efficiënt te laten verlopen, aangewezen dat kleuters steeds op tijd (ten laatste 5
minuten voor het belsignaal) en zoveel mogelijk aanwezig zijn.
Gelieve het doorgaand verkeer, ouders en uiteraard de kinderen niet te hinderen in de omgeving van de
schoolpoort. Op geregelde tijdstippen zijn er controles door de politie om ouders te wijzen op hun gedrag en
om de verkeersveiligheid te verhogen.
Omwille van de verkeerssituatie rond de school en uit veiligheidsoverwegingen blijven de leerlingen aan de
schoolpoort om 15.05 uur niet op hun toekomende ouders of ophalers wachten. Indien u om 15.05 uur niet
aan de schoolpoort bent, kan u uw kind(eren) in de naschoolse opvang ophalen.
Bij mooi weer komen een aantal leerlingen met ‘heelys’ (= schoenen met wieltjes) naar school. Het dragen
van ‘heelys’ ( = schoenen met wieltjes) is echter uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan op school.

9.

Heeft u onze Facebookpagina al bezocht? Neem een kijkje via https://www.facebook.com/terberken/.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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