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Infobrief vrijdag 30 november 2018

1. Bedankt voor jullie aanwezigheid op onze gezellige spaghettiavond.

Ook alle helpende handen, waaronder leerlingen van het 5de en 6de leerjaar,
verdienen een extra pluim en een welgemeende dankjewel!
2. Gedrag van ouders aan de schoolpoort en op het schooldomein
Er hebben zich onlangs twee situaties (één aan de schoolpoort en één op het schooldomein)
voorgedaan die wij als school totaal niet kunnen accepteren. Ruziemakende ouders kunnen we als
school niet tolereren. Iedereen spant zich in voor een aangename en veilige school. Sociaal gedrag
op basis van positieve waarden en normen en onderling respect staan centraal voor een goede
ontwikkeling van al onze leerlingen. Het past daarom niet dat volwassenen, in het bijzijn van
leerlingen, een persoonlijk conflict bespreken dat mogelijk escaleert. Vanaf nu wordt van dergelijke
situatie steeds een melding bij de politie gemaakt. Verder vragen we om de kinderen van andere
ouders niet aan te spreken. Indien u het noodzakelijk acht om met de school over een bezorgdheid
of een voorval te praten, wendt u zich rechtstreeks tot de directeur (015 61 23 69 of
directie@terberken.be). Indien nodig, wordt er een afspraak gemaakt.
3. Winteruur - Zichtbaarheid
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!
4. 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.
4. 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 gerust naar www.verkeersouders.be. Alvast bedankt om verkeersouder te willen zijn!
5. Activiteiten Vriendenkring (verdere informatie volgt nog):
zaterdag 15 december: winterfuif voor onze leerlingen
zaterdag 2 februari: Ambroosfestijn
vrijdag 22 maart: 1ste kwis
zondag 19 mei: brunch
zaterdag 27 april: schoolfeest
6. Onze school wil in 2019 deelnemen aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de scholen
georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus. Onze inzamelactie staat
gepland van maandag 4 februari 2019 t.e.m. vrijdag 15 februari 2019. Wettelijk gezien mag een
school slechts 14 dagen effectief inzamelen. Momenteel hebben we dus geen inzamelbox. Maar om
het succes van de inzamelactie zo groot mogelijk te maken, starten we nu al met de campagne rond
de inzameling. Hoe meer gsm-toestellen we inzamelen, hoe groter de beloning die wij als school
krijgen. Helpen jullie ons om zo veel mogelijk gsm-toestellen in te zamelen?
Meer informatie op https://www.goodplanet.be/nl/gsm-inzamelactie-op-school/.
Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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