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Beste ouders
Eind

augustus

stralen

meer

ogen

dan

anders:

kinderen kijken uit naar hun nieuwe juf(fen) of meester, misschien ook wel naar hun nieuwe schooltas en schrijfgerei.
Natuurlijk zijn er ook kinderen met een klein hartje want er is
teveel onbekends dat hen te wachten staat en dat kunnen nieuwe spullen niet echt goed maken. Ook de
juffen en de meesters zijn klaar. Tijdens de vakantie deden ze nieuwe ideeën op, leerden ze een nieuwe
taalmethode kennen, zochten ze betere invalshoeken voor de leerstof, ... Zij kijken vol verwachting uit
naar het nieuwe schooljaar dat zich aandient. Het komende schooljaar willen we verder blijven dromen
van het geluk voor al de kinderen op onze school. Vorig schooljaar maakten de kinderen kennis met 5 geluksvogels. Gedurende dit schooljaar zullen 5 andere vogels, Kea—Branta– Kagoe—Nandoe– Alba, de kinderen en het schoolteam vergezellen en tips geven hoe we zelf kunnen bouwen aan dat geluk.
Droom geluk en ga op verkenning!
Ik wens ieder daarom heel veel nieuwsgierigheid toe
in de zoektocht naar geluk in die wondere wereld waarin we leven.
En lukt het eens niet? Dan wens ik ieder moed en veerkracht toe. Probeer het nog eens!
Droom je geluk en heb respect voor jezelf om wie je bent en ook voor al die mensen om je heen!
Ik wens dat ieder ook door anderen gerespecteerd wordt en dat ieder kan zijn zoals hij/zij is.
Droom geluk en waardeer wat anderen voor jou of iemand anders doen.
Ik wens dat iedereen jou ook waardeert om het goede dat je doet en om je talenten.
Ik hoop dat elkeen regelmatig een complimentje geeft en mag ontvangen.
Droom geluk en draag zorg voor je lichaam. Ik wens aan ieder een zeer goede gezondheid toe!
Samen met de geluksvogels wens ik in naam van het schoolteam de kinderen, ouders en alle mensen
die bij onze school betrokken zijn, een fantastisch keitof schooljaar toe!
Geluksgroeten,
Tamara Van Loo, directeur

Een hart onder de riem voor Saartje
Beste ouders,
Helaas kan niet elk kind op onze school het nieuwe schooljaar starten.
Bij Saartje uit klas 4B werd het voorbije weekend leukemie vastgesteld.
Zowel Saartje als de ouders met de 2 broers staan voor een moeilijke periode.
Wij willen vanuit de school aan Saartje het allerbeste toewensen en vooral veel moed en positiviteit. Ook
aan de ouders en de broers van Saartje willen we alle steun bieden.
Om de klasgenootjes mee te ondersteunen bij de afwezigheid van Saartje werken we samen met het CLB.

Welkom aan
Op 2 september heten we nieuwe leerlingen welkom op onze school:
Nicole-Maria, Marthe, Amélie, Victor, Marthe, Abel, Achiel, Lars en Briek.
We hopen dat ze snel hun weg vinden op onze school.

Verkeersveilige schoolpoort en -straat!
Wil je ook meewerken aan een verkeersveilige schoolomgeving?
We vragen omwille van ieders veiligheid om de verkeersregels te respecteren in de Kouterstraat en aan
de schoolpoorten.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen dichtbij de lagere school en kleuterschool. Mogen we vragen om deze
te gebruiken en niet op de groenzones te parkeren of op de voetpaden?
We zouden het fijn vinden als je hiermee rekening houdt, ook namens al onze kinderen.
Op vrijdag 21 september, de nationale strapdag, zetten we een verkeersveilige schoolomgeving in de kij-

Familienieuws
Geboorte


Lili, kleindochter van juf Ann (L6A)

We wensen juf Ann en haar familie proficiat met dit prille wonder.
Tijdens de zomervakantie namen we afscheid van


Dhr. Paul Van Kerckhove, echtgenoot van mevr. Rita Fiers (lid van het schoolbestuur).

We wensen de familie veel steun en sterkte toe bij het heengaan van hun dierbare.

Tijdens de zomervakantie...
Tijdens de voorbije vakantiemaanden werd er niet stilgezeten op onze school.
Er werd een klascontainer weggehaald, het secretariaat en leraarslokaal op de lagere school is verhuisd
naar een groter lokaal, de meisjestoiletten werden vervangen door hangtoiletten en een mindervalide
toilet werd ook geplaatst.
In de refter zijn er nieuwe stoelen aangekocht om een deel van het oude meubilair te vervangen.

Informatie school – ouders
Gedurende de eerste dagen van het schooljaar krijgen de kinderen heel wat documenten mee. Hierbij zit
vervat: de leerlingenfiche (graag wijzigingen aanbrengen en tegen woensdag 04/09 terugbezorgen aan de
leerkracht), het invulblad voor middagmaal, toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, ...
In de bijlage van het schoolreglement vinden jullie data weer van vrije dagen, oudercontacten, …
De schoolbrochure met schoolreglement ontvangen jullie eerstdaags. Om de papierberg wat te verminderen wensen we deze zoveel mogelijk digitaal te verzenden.
Jullie ontvangen een strookje waarop kan worden aangeduid of de brochure al dan niet elektronisch dient
te worden toegezonden, of liever nog op papier.
Graag dit formulier zo snel mogelijk per kerende mee te geven met jullie kind(eren) naar school.

Wat verandert er bij de start van het nieuwe schooljaar…


We trachten het papierverbruik te verminderen. Waar het kan zullen we communiceren via mail.
Invulbriefjes geven we wel nog op papier mee. De leerkrachten zullen bij de infoavond hun schoolmailadres doorgeven. In het team is er de afspraak gemaakt dat we na 20.00 geen info meer verzenden.



De peutertjes uit de Bijtjesklas zullen voortaan in hun eigen klas hun boterhammetjes of een warme maaltijd nuttigen. We trachten op die manier de stap vanuit de kinderopvang naar de peuterklas ook wat kleiner te maken. De kinderen eten zo in een kleinere groep en in een vertrouwde omgeving. Juf Anneke zorgt voor de begeleiding.



Elke maand geven we een blad mee waarop jullie kunnen aanduiden wanneer jullie kind boterhammen zal eten met of zonder soep, of een warme maaltijd.
Een maaltijd annuleren of reserveren kan nog steeds tussentijds. We vragen wel om dit telefonisch
te doen ( 09/367.55.51)of via mail (secretariaat@sintdenijs.be) vóór 09.00. Dit is zowel voor de
lagere school als kleuterschool. Annulaties of reservaties verlopen niet meer via het heen-enweerboekje in de kleuterschool.



Er worden dit schooljaar geen dessertjes meer voorzien, ook niet op vrijdag.



In het kader van ons gezondheidsbeleid staan we er op dat alle kinderen bij hun middagmaal drinken. Dit kan water, soep of melk zijn.
Voor de kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar die op de lagere school hun boterhammen eten en
geen water van thuis meebrengen, voorzien we de mogelijkheid om kraantjeswater te drinken. We
vragen hiervoor geen bijdrage. Wanneer kinderen water uit een flesje wensen, dan zal dit aangerekend worden op de maandelijkse schoolrekening.



Het 1e leerjaar gaat voor 3 dagen op boerderijklas. De deelname bedraagt nu €110.



De schooluren zijn gewijzigd. De kinderen van de lagere school kunnen allemaal direct eten als de
schoolbel rinkelt om 12.10.

Oudercomité
Het oudercomité is een groep enthousiaste ouders die zich steeds ten volle inzetten voor de school.
Op vrijdag 6 september wordt iedereen uitgenodigd op het After School Café dat start om 15.10 op de
kleuterschool.
Het oudercomité komt steeds op de 2e donderdag van de maand om 20.00 samen in de refter op de
kleuterschool.
ZONDAG 13 OKTOBER 2019—EETFESTIJN
Houden jullie deze datum vrij? We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!
De uitnodiging ontvangen jullie binnenkort.
MAANDAG 25 EN DINSDAG 26 NOVEMBER 2019— WELKOM GROOTOUDERS OP DE KLEUTERSCHOOL

Nieuwe taalmethode
In de lagere school starten we vanaf dit schooljaar met een nieuwe taalmethode.
We opteerden voor Taalkanjers!

Kwaliteitsvol onderwijs
We zijn fier op de resultaten die we behaalden bij de Inter Diocesane Proeven (IDP).
Jaarlijks worden deze proeven afgenomen bij de kinderen van het 6e leerjaar. De resultaten van onze
school worden vergeleken met de resultaten in Vlaanderen en de resultaten van de referentiegroep.
Op de getoetste leerdomeinen (lezen, mens en maatschappij, techniek, wiskunde en Frans) scoorden we
boven de gemiddelde resultaten van Vlaanderen en de referentiegroep.

Website
Tijdens de vakantie nam de website enkele weken rust.
Ondertussen zit de website in een nieuw kleedje.

Schooltoeslag -> Groeipakket
Een schooltoeslag is een financiële steun van de Vlaamse Overheid om de kosten
voor de school te helpen dragen. Dit kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. Of u recht heeft op zo’n toeslag hangt in grote mate af van de
samenstelling en het inkomen van uw gezin.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en
secundair onderwijs automatisch betaald via het Groeipakket.
Je hoeft geen aanvraag te doen.

Schoolpoort kleuterschool
De schoolpoort werd vervangen. Vanaf 08.30 sluit de schoolpoort. Wie later aankomt, zal zich vanaf
09/09 via de videofoon kunnen aanmelden of wendt zich tot het secretariaat op de lagere school.
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Maandag

02

Dinsdag

03

Woensdag

04

Donderdag

05

de 1e schooldag - start studie

L3

zwemmen: vertrek om 8.15u.

€4,5

start warme maaltijden
geen studie - infoavond lagere school

Vrijdag

06

de schoolfotograaf komt langs
after school café op de kleuterschool—iedereen welkom

Maandag

09

Dinsdag

10

Woensdag

11

infoavond kleuterschool

L6

zwemmen : vertrek om 8.15u.

gratis

het kriebelteam komt langs!
Donderdag

12

werkgroep speelplaats

Vrijdag

13

eucharistieviering om 13.30

Maandag

16

samen naar de kermis : kinderen van de kleuterschool en het 1e leerjaar

Dinsdag

17

facultatieve verlofdag—geen school

Woensdag
Donderdag

18
19

Vrijdag

20

Maandag

23

lagere school

€2,5

zwemmen: vertrek om 8.15 u.
geen studie omwille van personeelsvergadering

€4,5

belevingshappening te Laarne

gratis

kleuterschool

start projectweek ‘Wij dromen kleuren van geluk’

L5

poëzieworkshop

L6

poëzieworkshop

Dinsdag

24

Woensdag

25

Donderdag

26

Vrijdag

27

L5

zwemmen

Maandag

30

L6

start sportweek

scholenveldloop

€4,5

