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Infobrief vrijdag 7 oktober 2016

1.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en GO! ouders dragen participatie hoog in het vaandel.
De schoolraad is de manier om met elke groep die deel uitmaakt van de school samen te zitten. Iedere
school heeft een schoolraad waar, onder meer, ook ouders in kunnen participeren om van de school een
aangename en leerrijke plek te maken voor de kinderen. Personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers
uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad. Deze week startte de
verkiezingsprocedure voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad. De volgende mandaatperiode loopt
vanaf 1 april 2017 tot eind maart 2021. Deze verkiezing is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het
belangrijk dat ouders, personeelsleden, de directeur en andere partners samen school maken. U bent een
enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor onze school en u wil graag lid worden van de
schoolraad. Tot uiterlijk 31 oktober 2016 kunnen ouders en personeelsleden zich schriftelijk kandidaat
stellen bij de school. Van 1 tot 12 december 2016 zijn er rechtstreekse verkiezingen. Personen uit de
sociale, economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari
2017 in. Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad.

2.

De donkere dagen komen er aan. Ook dit jaar willen we iedereen (stappers en trappers) sensibiliseren en
stimuleren om een fluohesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en is absoluut noodzakelijk om
tijdens de donkere dagen/maanden die volgen, 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.

3.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- zaterdag 8 en zondag 9 oktober: een gezellige boekenbeurs in samenwerking met onze Vriendenkring en
boekhandel Pardoes. Kom zeker een kijkje nemen! De opbrengst is voor onze leerlingen!
- 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.

Het is mogelijk om een schooltoelage aan te vragen. Kom gerust langs en u krijgt de nodige documenten.
Naar schatting 1 op 4 leerlingen heeft recht op een toelage. U komt vlugger in aanmerking dan u denkt.
Meer informatie via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen

5.

Gelieve gedurende het schooljaar de betalingen altijd zo snel mogelijk in orde te brengen, a.u.b.! Indien er
een probleem is, proberen we samen discreet een constructieve oplossing te zoeken.

6.

Activiteiten Vriendenkring (verdere informatie volgt nog)
- zaterdag 17 december: Winterfuif voor onze leerlingen
- zaterdag 4 februari: Ambroosfestijn
- vanaf maandag 27 maart tot en met maandag 17 april: wafelverkoop
- zaterdag 22 april: Fuif voor ouders, (mee)ouders, grootouders, (mee)grootouders, familie en vrienden
- zaterdag 13 mei: Schoolfeest

7.

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

8.

Wij verzamelen nog steeds gebruikte batterijen (ook van gsm-toestellen, boormachines, … niet van
auto's). Dit schooljaar zamelen we ook dopjes in voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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