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Infobrief vrijdag 30 maart 2018

1.

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019:
Vanaf woensdag 18 april (08.30 uur) tot en met vrijdag 4 mei (16.00 uur) kunnen alle kinderen,
geboren in 2016, ingeschreven worden. Meer info via directie@terberken.be of 015 61 23 69.

2.

Schooldoorlichting
Onze school werd geselecteerd voor de nieuwe doorlichtingssystematiek van Inspectie 2.0.
Een doorlichting bestaat uit een hele hoop puzzelstukken, die samen bijdragen tot adviezen voor de school.
Deze puzzelstukken bestaan uit een rondleiding door enkele leerlingen, gesprekken met het schoolbeleid,
klasbezoeken, gesprekken met de teamleden, een aantal leerlingen, een aantal ouders en andere betrokken
partijen, inzage van documenten enz. Het is voor onze school een groot voordeel om nu al uitgeselecteerd te
zijn. We kunnen op die manier immers kennismaken met de nieuwe doorlichtingssystematiek en we kunnen
de resultaten gebruiken als input voor de verdere ontwikkeling van onze school. Dit kan alleen maar positief
zijn! Samen met het ganse team zijn we klaar om, zoals steeds, ons beste beentje voor te zetten.
Het inspectieteam van de Vlaamse Overheid zal onze school doorlichten van ma. 23 april t.e.m. vrij. 27 april.

3.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april: paasvakantie
- zaterdag 21 april: schoolfeest (meer informatie volgt nog)
- maandag 30 april: facultatieve vrije dag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang)
- dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid (Geen school en geen opvang)
- donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag 11 mei vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang!)
- maandag 21 mei: pinkstermaandag (Geen school en geen opvang)
- maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni: Zeeklassen te Nieuwpoort
- 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. Binnenkort kunnen jullie op onze website 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.

Bij controle van de boekhouding werd helaas vastgesteld dat er bij sommige ouders regelmatig een
achterstallig bedrag is i.v.m. de betaling van de opvang (voor- en/of naschoolse opvang) en uitstappen.
Gelieve dit altijd zo snel mogelijk in orde te brengen, a.u.b. Mocht er een probleem zijn, dan mag u contact
opnemen en proberen we samen discreet een constructieve oplossing te zoeken.

6.

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.

7.

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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