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Een nieuw schooljaar
Welkom nieuwe peuter, kleuter, nieuwe leerling,
Welkom nieuwe juf,
Welkom nieuwe turnmeester,
Welkom nieuwe ouder,
Welkom nieuwe grootouder,
Welkom jullie allen!
Fijn dat u er bij bent…. Ons enthousiaste team is weer helemaal
paraat om van dit nieuwe schooljaar een prachtjaar te maken.
Een jaar met tal van nieuwe dingen om te ontdekken, te leren, te
beleven….
Een jaar met leuke en misschien ook minder aangename
momenten.
Maar bovenal een jaar waar we SAMEN, maar één doel voor ogen
hebben: uw kind sterker maken, op zijn tempo, op alle vlakken.
Een fijn schooljaar aan jullie allen!
Roselijn Versteghe
Directeur

Samen zorg dragen voor onze kinderen.
De start van een nieuw schooljaar is voor veel leerlingen, de ouders maar ook de
leerkrachten een spannend moment. Met opgeladen batterijen, heel veel nieuwe
ideeën is er weer energie om er samen een leerrijk schooljaar van te maken.
Samen staat hier niet zomaar. Men zegt soms: “Er is een heel dorp nodig om een
kind op te voeden.”
Om ieder kind de nodige aandacht te geven is het meer dan nodig om de
krachten te bundelen en elkaar te versterken. Leerlingen met leerlingen,
leerkrachten met leerkrachten, ouders (grootouders) en leerkrachten…
Samenwerken met andere partners is een win-winsituatie, niet in het minst voor
de school, want kinderen die zich binnen én buiten de klasmuren goed voelen,
doen het beter.

Een gezonde brooddoos.

Wraps voor in de brooddoos.
In een brooddoos mag ook al eens iets anders dan
boterhammen. Wraps bijvoorbeeld. Die maak je
makkelijk en snel, en dat kan ook de avond ervoor.
Misschien kunnen de kinderen hun eigen wrap maken,
met hun favoriete (gezonde ) vulling?

Kies samen met je kind een mooie brooddoos. Laat je kind er stickers op plakken
of schrijf er de naam van je kind in mooie letters op.
Geef je kinderen ook groenten mee, zoals enkele schijfjes komkommer of tomaat
tussen de boterham. Je kunt ook een beetje rauwkost in een goed afgesloten
potje meegeven. Groenten op een spiesje zijn ook heel handig en lekker.

Stop een dessert in de brooddoos. Een stukje fruit of een fruitslaatje in een
goed afgesloten potje. Ook melkproducten (yoghurt, pudding, platte kaas of
sojadrankje) zijn ideaal om mee te nemen naar school.
Een leuk of kleurrijk servetje maakt het allemaal smakelijker.
Stop er op bijzondere dagen een leuk boodschapje bij. Een kort mopje,
verjaardagswens of smakelijk eten, lieve groetjes van….
Betrek je kind bij het samenstellen van de inhoud van de brooddoos. Laat het
kiezen bijvoorbeeld tussen ham of kaas, een appel of een kiwi.

Een opfrissing.
Op maandag 4 september kunnen de kinderen geen warme maaltijd krijgen op
school. We vragen daarom dat alle kinderen hun picknick zouden meebrengen. Bij
mooi weer picknicken we dan in de schooltuin en anders is er nog de turnzaal.
Vergeet niet dat we op woensdag/vrijdag enkel fruit meenemen naar de school.
Koekjes komen op die dag niet uit de boekentas.
Water of melk mag steeds vrij gedronken worden op onze school. Indien u dit
wenst, mag u altijd een flesje of drinkfles meegeven (liefst met naam). Dit mag
ook steeds aangevuld worden met water.
Is uw kind jarig? Dan wordt dit gevierd!
Meestal brengen de kinderen een traktaat mee voor de klas. We vragen echter
om GEEN snoep mee te geven. We willen een ‘gezonde school’ zijn.
Enkele tips: een cake, een stukje fruit, appelchips….
Tik in google ‘gezonde traktaties voor verjaardag’ en u krijgt een heel aanbod.
Dit jaar gaan we weer de vrijdagnamiddag zwemmen in Nieuwpoort. De ene week
gaat het 1ste en 2de leerjaar zwemmen. De andere week 3/4/5 en 6. In januari
gaan onze derde kleuters mee met 1en 2.
In februari stoppen de zwembeurten voor 3/4/5 en 6. Er worden dan andere
sporten aangeleerd.

Goede afspraken
Veilig aan de schoolpoort
Voor de veiligheid van onze kinderen is er een sas tussen beide poortjes. Mogen
we u vragen om de poortjes steeds te sluiten en afscheid te nemen in het sas

tussen beide poortjes. Dit is heel belangrijk voor de leerkrachten die

toezicht hebben anders is het overzicht zoek. Als u om de één of

andere reden met uw kind te laat komt, is het noodzakelijk om uw kind naar de
klas te brengen. Wij vragen ook om bij het afhalen van uw kinderen te wachten
tussen de poortjes en nog niet op de speelplaats te komen of even binnen te
kijken in de klassen. Dit zorgt soms voor afleiding in de klassen of een wenende
kleuter.
De ouders of grootouders brengen het kind tot aan de speelplaats. Eens op de
speelplaats blijven de kinderen op de speelplaats. Alleen mits uitdrukkelijke
toelating van de toezichthoudende leerkracht kan een kind de speelplaats
verlaten. Afhalen van de kinderen ’s Middags en ’s avonds: De kleuters staan op
de speelplaats en worden pas meegegeven mits toelating van de juf. de kinderen
van de lagere school staan in rij onder toezicht van de leerkracht. De ouders
wachten tot er algemeen afscheid wordt genomen en nemen dan hun kind mee
naar huis. Een leerkracht begeleidt ’s middags en ’s avonds de kinderen die
alleen naar huis gaan tot aan de straat en helpt bij het oversteken. Kinderen die
om 12.05 uur niet tijdig afgehaald worden, gaan naar de eetzaal. Leerlingen die
na schooltijd om 16 uur (vrijdag om 15 uur en woensdag om 11 u 30 uur) NIET
afgehaald zijn, gaan naar de naschoolse opvang. Kinderen die alleen naar huis
mogen, brengen bij het begin van het schooljaar een schriftelijke toelating bij
de directie binnen.
Leerlingen met de fiets
De leerlingen die met de fiets komen, plaatsen hun fiets in de schuur. Bij het
verlaten van onze school gaan zij hun fiets halen en verlaten de school via de
fietsenpoort(weide) of de schoolpoort. Vervolgens rijden ze rustig rechtstreeks
naar huis.

Afscheid aan de schoolpoort:
 De belangrijkste stap is de manier van afscheid nemen!

Een kind mag huilen, dat is heel normaal! Wordt hiervoor dus
zeker niet boos en vermijdt om zelf te huilen, want dit maakt
het afscheid nog moeilijker. Zeker ook niet plots vertrekken, je
kind van je afduwen of stiekem achterlaten terwijl het afgeleid
is. Je peuter moet immers leren afscheid nemen. Het beste is
om hierbij een ritueeltje op te bouwen. (Samen naar de speelplaats en
kennis maken met andere kindjes, de eerste week samen naar de klas gaan,
een kusje, en
zwaaien tot mama/papa achter de hoek verdwijnt)
Er zijn 3 groepen:
- Peuters die zonder problemen naar school komen.
(eventueel door broertjes, zusjes, …)
• Peuters die de eerste dagen wenen en
nadien wennen aan de situatie.
• Peuters die de eerste dagen niet wenen, maar nadien wél.
Bij bijna alle huilers gaat het zo: zodra mama of papa weg is,
is het ook gedaan met de tranen. Dralen maakt het alleen maar
erger. Geef een dikke kus en knuffel en ga dan gewoon weg.
Wees ook duidelijk: niet de ene dag je peuter thuis, de volgende
naar school, en dan weer thuis. Zo krijgt je kind nooit de kans
om te wennen, vriendjes te maken en de juf te leren kennen.

Prioriteiten op onze school.
Elk schooljaar werken we op onze school aan een aantal prioriteiten.
Zaken op pedagogisch of organisatorisch vlak die meer uitgediept worden met
ons team.
Dit schooljaar werken we nog even aan muzische. De leerkrachten geven vanaf nu
de lessen zoveel als mogelijk volgens het nieuwe concept.
Er komt een verkennende fase voor het nieuwe leerplan. Dit gebeurt met een
kernteam. Twee leerkrachten en de directie wonen de vergaderingen bij en
brengen dan de gegevens over naar de rest van het korps. Alle scholen van onze
scholengemeenschap starten dan in het volgende schooljaar met ZILL.
“zin in leren, zin in leven”.
Wij willen verder ook een warme en zorgzame school zijn waar kinderen nog
onbezorgd kunnen genieten. Waar ze buiten mogen spelen in een school omgeven
van natuur en boerderijen.
We proberen door respect, orde, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid een
warm en zorgzaam klimaat te creëren. Met het project Bouwen streven we naar
een school waar iedereen telt.

Nieuw!

Kalender met belangrijke data om te onthouden.
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Vrijdag 1 september 2017
2. Vrije dagen van het eerste trimester
Maandag 2 oktober 2017
Herfstvakantie van maandag 30 okt tot en met zondag 5 november 2017
Pedagogische studiedag: woensdag 20 september 2017
Pedagogische studiedag: woensdag 6 december 2017
3. Kerstvakantie
Van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari 2018
4. Vrije dagen van het tweede trimester
Pedagogische studiedag: woensdag 7 februari 2018
Krokusvakantie: van maandag 12 febr. tot en met zondag 18 februari 2018
5. Paasvakantie
Van maandag 2 april tot en met tot en met zondag 15 april 2018

6. Vrije dagen van het derde trimester
Maandag 30 april.
Dinsdag 1 mei (dag van de arbeid)
Donderdag 10 mei ( Eerste Communie en Hemelvaartdag)en vrijdag 11 mei
( brugdag)
Maandag 21 mei (pinkstermaandag)
7. De zomervakantie begint voor de kinderen op vrijdag 29 juni 2018 om
12.00 u
8. Enkele data om te onthouden:
Zondag 22 april: Vormsel
Koekjesverkoop: week in oktober.
Oudercontacten: 30 januari 2018 (iedereen), eind maart 2018
(vrijblijvend) en 25 juni 2018 (iedereen)
Grootouderfeest: 16 november 2017 NM
Schoolgebeuren: zondag 4 februari 2018 VM
9. Informatieavond per klas
In de maand september

We willen elk kind sterker maken,
Op zijn tempo op alle vlakken.
We willen elk kind laten genieten
Van het leren.
Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
Aristoteles

