Berendrecht, 1 september 2017

Welkom op school.
Fijn dat jij er bent.
Klaar voor een fantastische tocht ?
Samen op weg met de klasgenoten,
meer moet dat niet zijn.
Elkaar dragen als er verdriet is,
elkaar helpen als het kan.
Samen plezier maken.
Het wordt een bijzonder tof schooljaar !
Beste ouders,

Het schooljaar 2017-2018 is vanmorgen gestart, we hopen dat uw kind(eren) hun draai in hun
nieuwe klasje snel zullen vinden. Zeker welkom ook aan de nieuwe mama’s en papa’s.
Voor onze kleinsten betekent een eerste schooldag een grote stap in een onbekende wereld en voor
de oudsten was het vandaag de start van hun laatste jaar in onze school als leerling van het 6 de
leerjaar.
Iedereen van klein tot groot : VEEL SUCCES !!!
Dank aan de schoolraad voor de ontvangst vanmorgen en voor de tas koffie of thee met bijbehorend
stukje cake.
Via deze weg geven wij u alvast wat nuttige info door :

KLASVERDELING EN PERSONEELSBEZETTING :
KLEUTERS
Appeltjes
Banaantjes
Citroentjes
Druifjes
Lichamelijke opvoeding
ZORG
Kinderverzorging
LAGERE SCHOOL
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Lichamelijke opvoeding
Zorgteam lagere school

ANDERE
Directie
Administratieve medewerker
Poets
ICT-ondersteuning
Preventieadviseur

Juf Inge Williame
Juf Christine Raemaekers
Juf Pascale Collyn
Juf Hanne Gabriëls
Juf Hilde Van de Berg
Juf Ellen Vinck, interim Juf Hanne Gabriëls
Juf Kristien Suykerbuyk
Juf Vivianne Van Ostaeyen

voltijds
voltijds
halftijds
halftijds
voltijds
halftijds
halftijds

Juf Katrien Van Immerseel
Juf Inge Rombouts
Juf Ilse Agache
Juf Inne Goris
Juf Nathalie Hoefkens
Juf Ann Druyts
Juf Sigrid Vercammen
Juf Kristien Suykerbuyk (coördinator)
Juf Marianne Pierloz (1ste en 2de graad)
Juf Tine (2de en 3de graad)
Juf Herta (2de en 3de graad)

voltijds
voltijds
voltijds
voltijds
voltijds
voltijds
halftijds
halftijds
halftijds
halftijds
halftijds

Ronald Van Egeren
Daisy Vermeulen (dinsdag, woensdag, donderdag)
Christel Driessens
Kris Paeschuyzen (dinsdagvoormiddag)
Dominica Peersman (woensdagvoormiddag, om de 2 weken)

LICHAMELIJKE OPVOEDING :
Dit schooljaar blijft het turnen voor onze kleuters op maandag en donderdag, de leerlingen van de
lagere school turnen op dinsdag en vrijdag.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID : HOU DEZE NUMMERS GOED BIJ!
Vaste telefoon school

03 568 63 78

GSM directie

0485 14 80 90

Rechtstreeks contact met de kleuterschool

0490 56 87 23

Rechtstreeks contact met de lagere school

0490 56 87 24

INFOAVONDEN :
Via deze weg nodigen wij u graag uit op onze infoavonden. U krijgt dan info over de school- en
klaswerking. WELKOM !

DATA INFOAVONDEN
04/09/2017
05/092017
07/09/2017
18/09/2017

Ouderavond 1ste en 2de leerjaar – 19u30
Ouderavond 3de en 4de leerjaar – 19u00
Ouderavond 5de en 6de leerjaar – 19u00
Infomoment voor de ouders van de letterkinderen (5-jarigen) om 19.00u. +
ouderavond kleuterschool voor alle ouders om 19.30u.

FRUITDAG:
Kleuterschool:

elke woensdag fruitdag.

Lagere school: - NIEUWE REGELING !!!
elke woensdag fruitdag (zoals in de kleuterschool). De kinderen
brengen zelf fruit mee naar school op de wijze dat ze zelf graag
eten. De leerkrachten schillen en snijden niet.
- Tijdens het 1e trimester krijgen de leerlingen van de lagere school
elke donderdag nog een stuk fruit van de schoolraad. Wegens het
wegvallen van de subsidies van de overheid is deze termijn vanaf dit schooljaar
beperkt tot 1 trimester.

KIJKMOMENTEN INSTAPPERTJES KLEUTERSCHOOL:
Vanaf dit schooljaar richten we vóór elk instapmoment een kijkdag in voor de 2,5-jarige instappertjes.
Zo krijgen ouders en kleuters de gelegenheid om al kennis te maken met de klasgenootjes en juf.
We geven hierbij alvast het overzichtje van de kijkmomentjes:
Instapdatum
06/11/2017 (na herfstvakantie)
08/01/2018 (na kerstvakantie)
01/02/2018
19/02/2018 (na krokusvakantie)
16/04/2018 (na paasvakantie)
14/05/2018 (na O.H.Hemelvaart)

Kijkmomentje
woensdag
18/10/2017
woensdag
20/12/2017
vrijdag
26/01/2018
vrijdag
26/01/2018
woensdag
28/03/2018
vrijdag
04/05/2018

09.00u – 10.00u
09.00u – 10.00u
09.00u – 10.00u
09.00u – 10.00u
09.00u – 10.00u
09.00u – 10.00u

ZWAAIZONE KLEUTERSCHOOL:
De kleuters komen binnen langs de poort aan de kant van de kleuterschool. Vanaf
8.15u staat er een kleuterjuf op de speelplaats.
De ouders brengen de kinderen tot aan de juf aan de zwaai- en knuffelzone.
De blauwe bollen (4-jarigen) en letters (5-jarigen) zetten zelf hun boekentas op de
bank, bij gele (3-jarigen) en rode bollen (2,5 jarigen) mag de mama, papa, oma,…
helpen. Daarna komen ze terug naar buiten en nemen ze kort afscheid.
Ouders gaan niet voorbij de zwaaizone (wel als ze iets aan de juf op de speelplaats
moeten vragen)! En kleuters blijven op de speelplaats.

FIETSENSTALLING:
De kleuterfietsen worden vanaf september op de kleuterspeelplaats gezet.
Fietsenstalling lagere school blijft op de gekende plaats, maar werd wel gereorganiseerd. Dus best
eerst even kijken waar je je fiets mag plaatsen.

MAANDELIJKSE SCHOOLREKENING :
Wat wordt verrekend via de maandelijkse schoolrekening: middagopvang en –drank, zwemmen,
turn t-shirt, extra turnzak, uitstappen, activiteiten, extra werkboeken (bij verlies),
schoolfoto’s, tijdschriften (die u facultatief en zonder verplichting kan aankopen), …
Uw kind moet dus geen cash geld mee naar school nemen.
Na ontvangst van deze factuur betaalt u de schoolrekening via de overschrijving én met
de gestructureerde mededeling a.u.b..
Als school streven we ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te
houden. De schoolbenodigdheden die nodig zijn voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen in
onze kleuterschool of die nodig zijn voor het bereiken van de eindtermen in onze lagere school zijn
kosteloos. Alle schoolmateriaal (handboeken, invulboeken, kopies, papier, verf, schriften en kaften,
knutselmateriaal,…) zijn dus gratis.
Maar ook de schoolraad legt bij in de uitstappen, zodat u ook dit jaar maximum 12 euro per uitstap
dient te betalen.
Wat verrekenen we NIET via de schoolrekening?
- Activiteiten/bestellingen van/via de schoolraad.
- Activiteiten die niet door de school georganiseerd worden.
- Ook de voor- en nabewaking blijft rechtstreeks aan Annick te betalen.
Op de briefwisseling zullen we u steeds duidelijk informeren of de betaling via de schoolrekening of cash
dient te gebeuren.

GIMME :
Onze briefwisseling tussen school/klassen en ouders gebeurt
via het online systeem GIMME.
Van deze mededelingenbrief krijgt iedereen een papieren
versie en u vindt hem ook terug via GIMME. Vanaf morgen
verloopt alle briefwisseling terug volledig via GIMME.
VERGEET DUS NIET OM DE KLAS (HET KANAAL) VAN UW KIND
AAN TE PASSEN IN GIMME!
Alle info om te registreren / aan te melden / kanalen aan te passen vindt u via deze link:
http://handleiding.gimme.eu/ouder.html

INZAMELING BATTERIJEN :
Ook dit jaar blijven we verder inzamelen en kunnen we hopelijk weer een mooie aankoop doen voor
onze kinderen. U kan uw batterijtjes kwijt in de groene ton in de hal aan het bureel.

MUURVERFRAAIING :
Dit schooljaar wordt ons project muurverfraaiing verdergezet. We houden u op de hoogte.

ALGEMENE AFSPRAKEN KLEUTERS :
Onze kleuters krijgen vandaag ook nog een brief mee met algemene afspraken voor de kleuterschool.

Deze lijst is natuurlijk niet volledig. We houden u op de hoogte.
Vrijdag

01.09.17

Hervatting van de lessen.
Er is voorbewaking voorzien vanaf 07.00u.
Vanaf 08.15u worden de kinderen opgevangen door de leerkrachten .
Op deze eerste schooldag worden onze ouders
vanaf 08.15u getrakteerd door de schoolraad op
koffie of thee en een lekker koffiekoekje.

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
vrijdag
Maandag

04.09.17
05.09.17
07.09.17
13 t/m
15.09.17
18.09.17

WERKING SCHOOLRAAD

Woensdag

20.09.17

Maandag
25.09.17
Woensdag
27.09.17
Donderdag
28.09.17
Maandag
02.10.17
Dinsdag
03.10.17
Maandag 9 t/m
vrijdag 13.10.17
Woensdag
18.10.17
Donderdag
19.10.17

Maandag
23.10.17
Dinsdag
24.10.17
Woensdag 25.10.17
Donderdag
Zondag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16.11.17
19.11.17
22.11.17
01.12.17
06.12.17
18.12.17
19.12.17
20.12.17
21.12.17

Zaterdag

20.01.18

Infoavond 1ste en 2de leerjaar 19.30u
Infoavond 3de en 4de leerjaar (19.00u - MET INFO PLATTELANDSKLASSEN !!!)
Infoavond 5de en 6de leerjaar (19.00u – MET INFO ZEEKLASSEN !!!)
Plattelandsklassen in het Laathof te Hingene (Bornem) voor de leerlingen van
het 3de en het 4de leerjaar
Infoavond kleuterschool (vanaf 19.00u. voor de letterkindjes, aansluitend
vanaf 19.30u. per klas voor iedereen)
Op de infoavonden stelt de schoolraad haar werking voor.
Na de infovergadering van de kleuterschool wordt een eerste algemene
vergadering van de schoolraad georganiseerd (datum ligt nog niet vast maar
we houden u op de hoogte)
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad bepaalt dat nieuwe leden
heel het jaar door kunnen toetreden tot deze raad en dit vanaf de eerste
algemene vergadering. Welkom dus !
Facultatieve sportactiviteit voor de leerlingen van 3 en 4 :
Minihandbaltornooi, sporthal De Polder vanaf 14.00u
Pedagogische studiedag, school gesloten
Scholenveldloop
Startviering in de kerk 11u
Oudercontact 1ste leerjaar
Uitstap kleuterschool Planckendael
Zeeklassen in de Barkentijn te Nieuwpoort voor de leerlingen van het 5de en
6de leerjaar
Kijkmoment instappertjes herfstvakantie - 09.00u -10.00u

Schoolfotograaf

Rapport
BOEKENBEURS + oudercontact 2de t/m 6de leerjaar
Met de kleuters naar het bos
HERFSTVAKANTIE van 30.10.2017 t/m 05.11.2017
Oudercontact ganse kleuterschool
Speelgoedbeurs
Grootouderdag kleuterschool 09.00u – 11.30u
Facultatieve verlofdag, school gesloten
De Sint komt op bezoek
Oudercontact 1ste leerjaar
Rapport
Kijkmoment instappertjes kerstvakantie - 09.00u -10.00u
Kerstevocatie
KERSTVAKANTIE van 25.12.2017 t/m 07.01.2018
Quiz

Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag

24.01.18
26.01.18
02.02.18
07.02.18
09.02.18
10 en
11 .02.18

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag

27.02.18
01.03.18
13.03.18
26.03.18
28.03.18
30.03.18

Zondag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag

15.04.18
23.04.18
26.04.18
27.04.18
30.04.18
01.05.18
04.05.18
05.05.18
10.05.18
11.05.18
16.05.18
18.05.18
21.05.18

Zaterdag

26.05.18

Schoolfeest

Vrijdag

01.06.18

- Netoverschrijdende scholensportdag voor de eerste graad
- Schooluitstap kleuterschool
Sportdag kleuterschool
Rapport
Toetsenperiode lagere school
Oudercontact kleuterschool selectieven
Schooluitstap lagere school
- Eindviering 9u
- Proclamatie 6de jaars 19.30u
Rapport 15.30u – 1700u voor eerste leerjaar
Rapport 16.00u – 18.00u voor 2 t/m 6 de leerjaar
- Rapport
- Laatste schooldag, namiddag : school gesloten
- Kleuterreceptie : van 10.30u tot 11.30u. Om 11.30u mogen de kleutertjes
mee naar huis.

Donderdag
07.06.18
Vrijdag
08.06.18
13.06.18.t.m 22.06.18
Donderdag
14.06.18
Dinsdag
26.06.18
Woensdag
27.06.18
Donderdag

28.06.18

Vrijdag

29.06.18

Pedagogische studiedag, school gesloten
Kijkmoment instappertjes 01/02 en krokusvakantie - 09.00u -10.00u
Lichtmis 14u
Carnaval kleuters
Carnaval lagere school
Wafelenbak
KROKUSVAKANTIE van 12.02.2018 t/m 18.02.2018
Rapport
Oudercontact 2de t/m 6de leerjaar
Oudercontact kleuterschool 4- en 5-jarigen
Oudercontact 1ste leerjaar
Kijkmoment instappertjes paasvakantie - 09.00u -10.00u
Boeteviering + kruisweg
PAASVAKANTIE van 02.04.2018 t/m 15.04.2018
Vormsel
Oudercontact kleuterschool 2,5- & 3-jarigen
Zangfeest 75 jaar CKSA (scholengemeenschap, Lotto-Arena) (Info volgt)
Rapport
Facultatieve verlofdag, school gesloten
Feest van de arbeid, school gesloten
Kijkmoment instappertjes O.H.Hemelvaart - 09.00u -10.00u
1ste Communie
O.H.Hemelvaart, school gesloten
Brugdag, school gesloten
Pedagogische studiedag, school gesloten
Sportdag lagere school
Pinkstermaandag, school gesloten

Vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten De Brenne

