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Infobrief donderdag 22 september 2016

1.

Deze editie van de Strapdag was weer een geweldig succes! Niet enkel het mooie weer, maar vooral 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.

Vanaf nu is er ook Woensdag Samdag! De boodschap is simpel: elke woensdag fietsen en stappen zoveel mogelijk
kinderen naar school. Met deze campagne stimuleert Mobiel 21 samen met KBC ouders en kinderen om veilig en
milieuvriendelijk naar school te gaan. Onze school doet alvast mee!
Hoe werkt het? Het schooljaar wordt opgedeeld in drie Samperiodes met telkens een leuk bijhorend paspoort voor
iedere leerling.
* september - oktober: Woensdag Samdag met elke woensdag stappen of fietsen
* november - februari: Woensdag Samdag met fluo
* maart - juni: Woensdag Samdag kriebelt
Voor elke woensdag dat je zoon of dochter te voet, met de fiets, met de bus of al carpoolend naar school komt, krijgt
hij of zij in de klas een leuke Samstip als beloning voor in zijn/haar Sampaspoort. Het paspoort wordt in de klas
bewaard tot op alle velden ervan een Samstip plakt. Als het paspoort vol is, zorgen wij als school voor een toffe
beloning in de klas of op de speelplaats.

3.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- vrijdag 30 september: facultatieve vrije dag (Geen school en geen opvang!)
- woensdag 5 oktober: schoolfotograaf
- zaterdag 8 en zondag 9 oktober: een gezellige boekenbeurs in samenwerking met onze Vriendenkring en boekhandel
Pardoes. Nodig alvast vrienden en familie uit en kom zeker een kijkje nemen.
- donderdag 27 oktober: oudercontact
Wij nodigen jullie graag uit om het rapport van jullie kind(eren) te bespreken. Midden oktober wordt het briefje
meegegeven. Wij vinden het héél belangrijk dat ouders aanwezig zijn op het oudercontact. Indien jullie niet aanwezig
kunnen zijn, zoeken we samen naar een ander moment.

4.

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. In het schoolreglement staat het volgende vermeld:
Respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school. (zie Hoofdstuk
2: Klare afspraken … goede vrienden – 13. Kledij, orde, veiligheid, hygiëne)

5.

Ik wens nog steeds te benadrukken dat het wenselijk is om kledij, turngerief, brooddozen en drinkbussen te voorzien
van een naam! Zo wordt de eigenaar sneller gevonden. Alvast dank voor jullie medewerking!

6.

Voor- en naschoolse opvang:
Zoals jullie misschien gemerkt hebben, worden Romy, Ida en Martine in de opvang bijgestaan door Conny. Romy gaat
verder studeren en zal hierdoor op maandag en op dinsdag geen opvang kunnen doen. Op die dagen neemt Conny de
opvang voor haar rekening. Romy blijft wel voor de administratie van de betalingen zorgen. Gelieve, in de mate van het
mogelijke, hiermee rekening te houden. Alvast bedankt! Graag zetten we nog enkele afspraken voor de opvang op een
rijtje. In het schoolreglement staat het volgende vermeld:

De leerlingen kunnen ’s morgens vanaf 07.00 uur opgevangen worden, naschoolse opvang wordt ingericht tot 18.30
uur.

Tijdens deze opvang gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren.

De kinderen luisteren naar de persoon die de opvang verzorgt.

Waardevolle voorwerpen (GSM, MP3, multimedia-apparaten, sieraden, …) en gevaarlijke speeltjes worden thuis
gelaten.

Een gsm kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en mits de schriftelijke toelating van de ouders. De gsm staat
alleen aan buiten de schoolmuren en wordt, indien de leerkracht of de toezichthouder dit wil, ’s morgens afgegeven.
Bij overtreding van deze afspraak, wordt de gsm in bewaring gegeven bij de directeur.
(zie Hoofdstuk 2: Klare afspraken … goede vrienden – 13. Kledij, orde, veiligheid, hygiëne)

7.

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

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam

22-09-2016

