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Infobrief vrijdag 28 september 2018

1.

Ondanks het regenachtige weer was deze editie van de Strapdag opnieuw een geweldig succes!
Het enthousiasme van (mee)ouders, (mee)grootouders en het volledige schoolteam hebben ervoor gezorgd
dat héél véél leerlingen te voet of met de fiets naar school kwamen. Aan iedereen van harte bedankt!

2.

Winteruur - Zichtbaarheid
De donkere dagen komen er aan. Ook dit schooljaar willen we iedereen (stappers en trappers) tijdens de
donkere dagen sensibiliseren en stimuleren om een fluohesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en is
absoluut noodzakelijk om tijdens deze donkere dagen/maanden, veilig naar school te komen! We zullen ook
steekproeven houden om de kinderen aan te zetten hun fluohesje effectief te gebruiken. Voor de fietsers
geven we de volgende tips mee:
1. Om er zeker van te zijn dat een autobestuurder jullie ziet, maak altijd oogcontact!
2. Elke fiets moet de correcte reflectoren en een goed werkende fietsverlichting hebben.
Bij fietsverlichting is ‘goedkoop’ nooit een beste koop. Zorg dat je voor een verlichting op batterijen
kiest! Als je met je fiets stopt, blijft je verlichting steeds branden.
3. Werken de remmen nog naar behoren? Kijk het vlug nog even na!
Draag een helm en gebruik steeds een fluohesje! We raden aan om dit fluohesje over je schooltas te dragen.
Indien dit niet mogelijk is, gebruik een extra fluorescerende rugzakhoes.

3.

Politiezone KASTZE - Verbaliseren foutparkeerders
De gemeente Zemst heeft aan alle scholen gevraagd om iedereen te informeren dat de komende weken de
politiezone KASTZE in de schoolomgeving foutparkeerders gaat verbaliseren. Hopelijk niet bij jullie ;) ;).
Gelieve het doorgaand verkeer, (mee)ouders, (mee)grootouders en uiteraard de kinderen niet te hinderen
in de omgeving van de schoolpoort. Door deze strenge aanpak wil de politie de verkeersveiligheid verhogen.

4.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- maandag 1 oktober: facultatieve vrije dag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang)
- woensdag 17 oktober: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang)
- donderdag 25 oktober: oudercontact (verdere informatie volgt nog)
- Activiteiten Vriendenkring:
vanaf woensdag 3 oktober tot en met woensdag 24 oktober: wafelverkoop
vrijdag 16 november: Spaghetti-avond
zaterdag 15 december: Winterfuif voor onze leerlingen
zaterdag 2 februari: Ambroosfestijn
ste
vrijdag 22 maart: 1 kwis
zondag 19 mei: Brunch

5.

Wij hechten groot belang aan respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het
materiaal in de klas en in de school. Handboeken, schriften en andere benodigdheden worden met de
nodige zorg behandeld. Moedwillig aangebrachte schade wordt door de betrokkene(n) vergoed. Bij verlies
van boeken/schriften wordt een nieuwe voorzien tegen betaling van de kostprijs. (zie schoolreglement
hoofdstuk ‘Afspraken’)

6.

Word jij ook verkeersouder? Verkeersouder zijn kost je geen geld, integendeel. Je ontvangt een gratis
starterspakket met een fluohesje en tal van andere voordelen! Surf dus naar www.verkeersouders.be.

7.

Mailinglist voor digitale communicatie:
Héél véél ouders krijgen deze infobrief via mail. Waarvoor dank!
Indien u deze infobrief op papier aan het lezen bent, zou het fijn zijn dat u misschien ook een mailtje stuurt
naar terberken.basisschool@gmail.com.
Belangrijk! Vergeet in deze e-mail de naam en de klas van uw kind(eren) niet te vermelden.

8.

Warme oproep! Te kleine zwemkledij (badpak, bikini, zwembroek maar géén zwemshorts) zijn steeds van
harte welkom op onze school. Alvast van harte bedankt!

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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