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Infobrief donderdag 1 september 2016

1.

Aan alle kinderen, alle (mee)ouders en alle (mee)grootouders, van harte welkom in Ter Berken.
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Na een zomervakantie vol ontspanning en plezier, wensen we nu jullie
allemaal een boeiend, leerrijk en aangenaam jaar. Kortom, een schooljaar vol fijne momenten en leuke
herinneringen!

2.

Het overzicht van de klastitularissen voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
Peuters (Pandaklas) Juf Stefanie
K1A (Uiltjesklas) Juf Shari
K1B (Visjesklas) Juf Doris
K2A (Kikkerklas) Juf Wendy
K2B (Pinguïnklas) Juf Annemie
K3A (Giraffenklas) Juf Annelies
K3B (Leeuwenklas) Meester Bram

1A Juf Inke
4A Juf Evelyn
1B Juf Steffie
4B Juf Lennie
2A Juf Daphne
5A Juf Drita
2B Meester Teck hua
5B Meester Glenn
3A Juf Else
6A Meester Tom
3B Meester Werner
6B Meester Kevin
Zorgteam: juf Inge en juf Tanja, via mail: zorgterberken@hotmail.com

Hulpleerkrachten: meester Ken en meester Jannik
Lichamelijke opvoeding: juf Wendy en meester Jannik
Levensbeschouwing:
- Islamitische godsdienst: juf Soumaya
- Katholieke godsdienst: juf Pascale
- Niet-confessionele zedenleer: juf Dafne
- Protestantse godsdienst: juf Suzanne
Kinderverzorgster: Sabrina
Secretariaat: Dany, Gitte en Els
Directeur: David Van Goethem
3.

Schooljaar 2016-2017: Belangrijke data om zeker te onthouden: Vakanties, studiedagen en vrije dagen
- Infomomenten (nuttige informatie over de klaswerking, kennismaking met de leerkracht):
de
de
maandag 5 september om 19.00 uur voor het 2 leerjaar tot en met het 6 leerjaar
vrijdag 2 september om 19.00 uur voor de overige kleuterklassen
- Eerste oudercontact: donderdag 27 oktober (verdere informatie volgt nog)
- Strapdag: vrijdag 16 september. Op deze autovrije dag proberen we zoveel mogelijk kinderen aan te
zetten om te voet of met de fiets naar school te komen.
- 30.09.2016: facultatieve vrije dag (vrijdag)
- 11.11.2016: Wapenstilstand (vrijdag)
- 08.02.2017: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (woensdag)
- 01.05.2017: Dag van de Arbeid (maandag)
- 02.05.2017: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (dinsdag)
- 25.05.2017: Hemelvaartsdag (donderdag)
- 26.05.2017: vrijaf (vrijdag)
- 05.06.2017: pinkstermaandag
- 06.06.2017: facultatieve vrije dag (dinsdag)
- 30.06.2017: vrijdagnamiddag vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten
- 29.10.2016 t/m 06.11.2016: herfstvakantie
- 24.12.2016 t/m 08.01.2017: kerstvakantie
- 25.02.2017 t/m 05.03.2017: krokusvakantie
- 01.04.2017 t/m 17.04.2017: paasvakantie (incl. paasmaandag)

4.

Vanaf maandag 5 september is er opnieuw huistaakbegeleiding. Zo kan tegelijkertijd een groep kinderen
rustig huiswerk maken en een andere groep in de nabewaking spelen. Op maandag, dinsdag en donderdag
is er huistaakbegeleiding van 15.15 uur tot 15.45 uur.

5.

Betalingen
Gelieve gedurende het schooljaar de betalingen altijd zo snel mogelijk in orde te brengen, a.u.b.! Indien er
een probleem is, mag u steeds met mij contact opnemen via directie.hofstade@g-o.be en proberen we
samen discreet een constructieve oplossing te zoeken.

6.

Veiligheid: poortje / op tijd komen / verkeerssituatie
Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we alle ouders aan een aantal zaken herinneren:
BELANGRIJK!
Vanaf september wordt het poortje, voor het afhalen van de kinderen van de lagere school, tussen
08.30 uur en 15.00 uur de enige toegang tot de school. Dat houdt in dat telaatkomers of bezoekers
zich vanaf 08.30 uur bij die poort aanmelden. Het poortje wordt dan vanuit de school geopend.
De school start ’s morgens om 08.30 uur! We vragen dat alle leerlingen, gedurende het ganse
schooljaar, stipt aanwezig zijn zodat alle activiteiten tijdig kunnen beginnen (ten laatste 5 min. voor
het belsignaal). Ook in de kleuterafdeling is het, om de begeleiding efficiënt te laten verlopen,
aangewezen dat kleuters steeds op tijd (ten laatste 5 min. voor het belsignaal) en zoveel mogelijk
aanwezig zijn.
Neem telkens kort en liefdevol afscheid van je ukjes en verlaat dan rustig het schooldomein.
Parking leerkrachten: gelieve deze niet te gebruiken, a.u.b.! Bedankt!
Indien uw kind(eren) in de lagere school zit(ten) en niet in de kleuterschool, gelieve uw kind(eren) via
het kleine poortje af te halen. Indien u kinderen in de kleuterschool én in de lagere school heeft,
gelieve dan in de zone aan de grote poort te wachten a.u.b. Zo kunnen jullie duidelijk zien, na het
afhalen van uw kleuter(s) wanneer uw andere kinderen naar buiten komen. Dank bij voorbaat!
Sommige ouders nemen het blijkbaar niet zo nauw met de verkeersregels. Er worden kinderen met de
auto afgezet ter hoogte van of op het zebrapad, men parkeert op de rijbaan, e.d. Dit is niet fijn voor de
ouders die zich wel aan de verkeersregels houden. Het is m.i. gemakkelijker om via het Steppeke en de
Graaf Cornetstraat naar onze school te rijden en uw kind(eren) daar te laten uitstappen en te voet
verder te laten gaan. Komt u via de Ambroossteenweg, gelieve dan de parkeerplaatsen aan de kerk te
gebruiken! Zolang u het doorgaand verkeer, andere ouders en uiteraard de kinderen niet hindert op
het zebrapad of aan de schoolpoort.

7.

Gevonden voorwerpen
We hebben gedurende het afgelopen schooljaar regelmatig voorwerpen gevonden. Ondanks rondvraag bij
de leerlingen en stockage in een voorziene kast, konden we de rechtmatige eigenaars niet achterhalen.
Deze kledingstukken en brooddozen werden op het einde van het schooljaar aan een goed doel bezorgd.
Ik wens te benadrukken dat het wenselijk is om kledij, turngerief, brooddozen en drinkbussen te voorzien
van een naam! Zo wordt de eigenaar sneller gevonden. Deze kledingstukken en brooddozen werden op
het einde van het schooljaar aan een goed doel bezorgd. Alvast dank voor jullie medewerking! Indien u iets
kwijt bent van uw kind(eren), mag u dat steeds laten weten.

8.

Inschrijvingen kinderen geboren in 2014

Belangrijk! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor kinderen geboren in 2014! Kinderen geboren in
2014 kunnen nu worden ingeschreven, ook als ze pas volgend schooljaar kunnen instappen.
Om voldoende tijd vrij te maken, is het wenselijk dat er vooraf een afspraak wordt gemaakt.
Via mail: directie.hofstade@g-o.be of telefonisch 015 61 23 69.
9.

Boekenbeurs
Tijdens het weekend van 8 en 9 oktober organiseren we in samenwerking met onze Vriendenkring en
boekhandel Pardoes een leuke boekenbeurs. Nodig vrienden en familie uit en kom zeker een kijkje nemen.

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

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam

01-09-2016

