06/09/2019

Zoals ieder jaar geven wij op vrijdag een nieuwsbrief mee met de kinderen.
1. Welkom!

276 kinderen gingen op maandag 2 september op zoek naar een schat op ons schoolterrein. In de wijkschool
mochten we 12 kleuters verwelkomen.
Tijdens de vakantie heeft het werk op school niet stilgelegen. Dankzij ons poetspersoneel zijn onze kinderen
weer gestart in mooi gepoetste en opgeruimde lokalen. Op de speelplaats werd er een kunstgrasveldje
aangelegd en kwamen er nieuwe zitbanken/plantenbakken en ook op de speelplaats van de kleuterschool
verscheen er nieuw speelmateriaal. Dit dankzij sponsoring van onze ouderraad… waarvoor hartelijk dank!
In onze kleuterschool zijn er ook 2 nieuwe juffen gestart. Juf Maartje gaat samen met juf Annabelle, die
halftijds zal werken, de klas van de 3-jarigen begeleiden. Juf Angie is in blijde verwachting en moet vanwege
moederschapsbescherming haar taak bij de 3 en 4-jarigen overlaten aan juf Famke.
In de lagere school gaat ook juf Kim 4/5de werken. Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt zij in de klas
vervangen door meester Joeri.
Meer informatie over de klaswerking verneemt u op de infoavonden. Mocht één en ander niet duidelijk zijn,
aarzel dan niet om mij aan te spreken.
Aan iedereen… een fijn schooljaar,
Koen Van Echelpoel / directeur
2. Foto’s website.

Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s . Dit zal niet meer gedetailleerd vermeld
worden op de nieuwsbrief.
2. Woensdag is fruitdag!
Iedere woensdag is het fruitdag in onze school! We laten onze koek thuis en vervangen die door een heerlijk
stukje fruit naar keuze. De kleuterjuffen vragen om het fruit reeds thuis te schillen en in een plastieken
doosje te steken. Een halve appel is vaak al genoeg voor een kleuter.
3. Nieuws van de leerkrachten.
Bij deze rubriek laten de juffen van de kleuterschool weten rond welk thema er gewerkt wordt en of
de kleuters eventueel iets moeten meebrengen naar de klas.
- De kleuters van juf Rein en juf Lief (wijkschool) werken volgende week rond het thema ‘Feesten in de tent’.
Op dinsdag, 10 september gaan wij om 13u.30 dansen in de tent. Iedereen is van harte welkom; ouders,
grootouders, vrienden....!
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken een weekje zonder thema. Omdat de tijd van de snottebellen
weer is aangebroken willen wij vriendelijk vragen om een doos papieren zakdoekjes met jullie kleuter mee te
geven. Alvast bedankt!
- De kleuters van juf Famke (1-2KB) verkennen volgende week hun klasje!
- De kleuters van juf Annabelle en juf Maartje (1KA) werken volgende week rond het thema ‘Naar school’. De
kleuters hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) verkennen volgende week hun nieuwe klas.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken volgende week rond het thema ‘Welkom in onze klas!’ Ze hoeven
niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Christel (3KB) werken volgende week rond het thema ' Mijn nieuwe klas'. Zij mogen
maandag een stevige papieren winkeltas mee naar school brengen. ( groter dan een A4 formaat)

fiets- en tuinbeurt kleuterschool

maandag

dinsdag
woensdag
donderdag

13 u 20 - 14
14 u 30 - 15
(volgorde 1ste
13 u 20 - 14
10 u 25 - 12
13 u 20 - 14
14 u 30 - 15

fietsen
u 10 : 3Ka
u 20 : 3Kb
beurt / 2de beurt is afwisselend)
u 10 : 2Ka
u 05 : IK
u 10 : 1Ka
u 20 : 1-2Kb

vrijdag

Tuin
13 u 20 - 14 u 10 : 2Ka + 1-2Kb
14 u 30 - 15 u 20 : 2Ka + 1-2Kb
13 u 20 - 14 u 35 : I.K +1KA
13 u 20 - 14 u 10 : 3Ka + 3KB
14 u 30 - 15 u 20 : 3Ka + 3KB
13 u 20 - 14 u 35 : KS (samen)

4. Viering begin van het schooljaar.
Op donderdag, 12 september vieren we om 9u.00 met heel de lagere school het begin van het nieuwe
schooljaar. Deze viering zal doorgaan in de Leonarduskerk. Iedereen van harte welkom!
5. Fluovestjes.
Wij starten ook dit schooljaar terug met het gebruik van de fluovestjes. De kinderen hebben een fluovestje
gekregen. Nogmaals onze dank aan de frituur ’t Keteltje van St-Lenaarts die de vestjes gesponsord heeft!
Mogen wij u vriendelijk vragen de kinderen goed te motiveren om deze kazuifels ’s morgens en ’s avonds te
dragen? Op die manier dragen wij allen bij tot de verbetering van de veiligheid van onze kinderen en de
schoolomgeving. Gelieve de fluo’s te tekenen met de naam/klas van uw kind, zodat we bij verlies telkens de
eigenaar kunnen terugvinden. Bedankt voor uw medewerking!
6. Belangrijke data voor schooljaar 2019-2020.
Facultatieve verlofdagen
Vrijdag 6 december 2019
Maandag 27 januari 2020

Pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020
Donderdag 26 september 2019
Vrijdag 27 september 2019
(deze 2 studiedagen zijn aan elkaar gekoppeld!)
Woensdag 15 januari 2020

Vormsel en Eerste Communie
- Vormsel : zaterdag, 18 april 2020
- Eerste Communie : zaterdag, 9 mei 2020
Schoolfeest 2020
Zaterdag, 16 mei 2020
Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019

Wapenstilstand: 11 november 2019

Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020

Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)

Dag van de Arbeid: 1 mei 2020

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag: 1 juni 2020
7. Ziektebriefjes en medicatieformulier.
De ziektebriefjes voor 2019-2020 werden door de leerkrachten in de agenda geniet. De 4 ziektebriefjes kun
je gebruiken bij afwezigheid van 1 tot 3 kalenderdagen. Let wel op dat een weekend mee in de kalenderdagen
wordt geteld. Vb. uw kind wordt ziek op vrijdag en komt pas de week daarop terug op dinsdag, dan is er een
doktersbriefje verplicht want uw kind is 4 kalenderdagen afwezig. Zijn de 4 briefjes opgebruikt, is er een
doktersbriefje nodig, ook als uw kind maar 1 dag ziek is. Op de achterkant van de ziektebriefjes kan u altijd
nog eens nalezen wat de richtlijnen zijn. De ziektebriefjes werden in de agenda geniet zodat

Het medicatieformulier (zit bij de nieuwsbrief) is verplicht wanneer uw kind in de school medicamenten moet
nemen. Wij mogen als school geen enkel medicament toedienen zonder dat wij een ingevuld
medicatieformulier hebben dat door een dokter is ingevuld. Probeer, wanneer u met uw kind naar de dokter
moet, tevens dit formulier mee te nemen zodat de arts dit kan invullen. (zie bijlage 6)
8. Zwemmen voor alle leerlingen van de lagere school.
Volgend schooljaar gaan alle kinderen van de lagere school weer zwemmen.
Alle klassen gaan zwemmen in het zwembad van Hoogstraten. De kinderen zwemmen van 13u.30 tot 14u.15. De
bus vertrekt aan de school om 13u.00. De kosten voor het zwemmen komen op de schoolrekening en bedragen
€ 6 per zwembeurt (inkom en vervoer).
2de leerjaar : 9/16/23/30 september, 7/14/21 oktober (7 beurten)
4de leerjaar : 4/18/25 november, 2/9/16 december (6 beurten)
6de leerjaar : 6/13/20 januari, 3/10/17 februari (6 beurten)
1ste leerjaar : 2/9/16/23/30 maart, 20/27 april (7 beurten)
3de-5de leerjaar : 4/11/18/25 mei, 8/15/22 juni (7 beurten)
9. Bellen naar de wijkschool.
Indien u de wijkschool wil contacteren en u geraakt er niet binnen via de gewone telefoonlijn (03/313 97 98)
kan u steeds bellen op juf Rein haar GSM-nr. 0471/335 483.
Het kan gebeuren dat de juf buiten is met de kleuters en daarom de telefoon niet hoort.
10.Voor- en Nabewaking bij Stekelbees.
Je vindt alle info op de website: www.landelijkekinderopvang.be.
Enkele nuttige mailadressen en telefoonnummers waarop u Stekelbees kan bereiken :
admibobrecht@landelijkekinderopvang.be of telefonisch op 03 317 08 87 (maandagvoormiddag) en op 03 313
98 27 (woensdagvoormiddag).
De verantwoordelijke Karin Smout kan u best bereiken via mail ( lkbrecht@landelijkekinderopvang.be ) of
telefonisch op 03 313 98 27 (maandag en donderdag) en 03 663 76 80 (dinsdag en vrijdag)
De infolijn van Landelijke Kinderopvang is bereikbaar tussen 9:00 uur en 14:00 uur op 070 246 041. 12.
11. Adresgegevens en veilig naar school.
Samen met de nieuwsbrief geven we een brief mee waarop nog enkele gegevens kunnen aangevuld worden en
waarop u kan aanduiden hoe uw kind naar school gaat en weer naar huis. Vul dit blad zo volledig mogelijk in.
Omdat in de toekomst meer en meer communicatie via e-mail zal verlopen is het belangrijk dat u zeker het
mailadres invult. Gelieve ingevuld blad terug te bezorgen aan de juf of de meester ten laatste op maandag, 9
september.
12. Informatieveiligheid en privacy.
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij u vragen om het
bijgevoegde ‘Toestemmingsformulier’ en ‘Gezondheidsfiche’ in te vullen en af te geven aan de juf of meester
ten laatste op maandag, 9 september.
13. Drank in de school.
De kleuters kregen een invullijst voor drank mee naar huis. Geef deze ingevuld terug mee naar de klas. De
leerlingen van de lagere school werken net zoals vorig jaar met een kaartensysteem voor drank. In de winter
voorzien we warm water voor eventueel soep of thee.
14. Aanvraag school- of studietoelage voor schooljaar 2019-2020.
Voor je kleuter of leerling in het lager of secundair onderwijs moet je moet vanaf schooljaar 2019-2020
geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de
schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je
heel wat informatie.

15. Abonnementen tijdschriften.
Hiervoor kregen de leerlingen al een brief mee naar huis.
16. Materiaal en kleding voorzien van naam.
Ieder jaar hebben wij een berg verloren voorwerpen! Daarom willen wij vragen om boterhamdozen,
koekendozen, jassen, turnkledij, fluovestjes,… te voorzien van de naam van uw kind zodat we bij verlies de
eigenaar direct kunnen terugvinden! Alvast bedankt!
17. Warme oproep van onze Ouderraad:
Sta je als ouder graag nog dichter bij onze school? Word dan lid van onze Ouderraad! Of wens je graag
eerst meer informatie over onze werking? Vind onze contactgegevens op de website van de school via Menu Ouders – Leden of wend je tot het secretariaat. We heten je alvast van harte welkom.

18. Toegang (inrit) school tussen turnzaal en klooster
Gelieve deze toegang steeds vrij te houden en uw wagen hier nooit te parkeren als u uw kinderen naar school
brengt of komt halen. Er is voldoende parkeerplaats op (heel korte) wandelafstand van de school. Ouders die
zich niet houden aan deze afspraak creëren onveilige toestanden voor andere kinderen en ouders die via het
voetpad of met de fiets voorbijkomen!
19. Herdenking 75-jarige bevrijding.
Meer informatie hierover in de bijgevoegde brief van de Gemeente Brecht.
20. Kennisname schoolreglement 2019-2020.
Ons schoolreglement werd op de website aangepast. Gelieve het onderstaande invulstrookje in te vullen en te
handtekenen en terug mee te geven ten laatste op vrijdag, 13 september.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kennisname schoolreglement 2019 – 2020.
Ondergetekende, . ______________________________ verklaart de aanpassingen in het
schoolreglement (schoolreglement schooljaar 2019-2020), te hebben gelezen op de website en tekent op
datum van ___ / ____ ./ _____ hieronder voor kennisneming en akkoord.

Naam kind(eren ): …………………………………………………………………………………………….. Klas……………………………………….

Handtekening ouder(s) of voogd: ……………………………………………………………………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------

Een prettig weekend! Het schoolteam.

