SCHOOLINFO SEPTEMBER 2016
Beste ouders
De start van een nieuw schooljaar betekent ook vaak veranderingen voor de school.
In het schoolbestuur is Mevr. Rita Thienpont de nieuwe voorzitter.
Juf Barbara knijpt er even tussen uit en gaat een nieuwe uitdaging aan.
Daarnaast mogen we in het team juf Greet en juf Laurien verwelkomen. Joke Poppe is op vrijdag op het
secretariaat aanwezig. We hopen dat zij zich snel thuis voelen op onze school.
Als nieuwe directie kreeg ik de voorbije weken de gelegenheid om de school te verkennen, en met het
team het schooljaar voor te bereiden. Samen zijn we klaar om de komende maanden met veel enthousiasme aan de slag te gaan en met een groot hart voor de kinderen het
beste van onszelf te geven opdat alle kinderen zich gelukkig zouden
voelen op de school.
Elk schooljaar gaat het team op zoek naar een jaarthema.
Dit schooljaar luidt de slogan : Laat je STEM horen ! ?
We kwamen tot deze slogan vanuit de gedachte ...
Elk kind is uniek. Elk kind is krachtig. Elk kind is creatief.
Kinderen worden geboren met een indrukwekkende waaier
aan talenten en mogelijkheden. Zij hebben van jongs af aan de kracht om de wereld te onderzoeken en
ontdekken en richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. STEM ( dit staat voor science, technology,
engineering and mathematics) zetten we daarom dit schooljaar extra in de kijker.
Kinderen communiceren op heel veel verschillende manieren. Zij kunnen zich uitdrukken in beweging, in
klanken, in kleuren, op papier, in klei, in hun spel, met voorwerpen in zand etc. ledere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. We stemmen zoveel mogelijk af op de taal van het kind. In zijn eigen taal laat het kind zien en horen wat zijn behoeften, verdriet, zorgen, blijdschap, angsten en verlangens zijn. Al doende brengt het kind in beeld wat er aan de hand is, maar ook waar de mogelijke oplossingen te vinden zijn. Al spelend, tekenend, bewegend, …willen we het kind laten ervaren, verwerken, onderzoeken, experimenteren en leren over zichzelf, anderen en de wereld. We zoeken met het kind waar
de mogelijkheden liggen om op een fijne manier in het leven te staan en op eigen kracht verder te kunnen.

Maandbrief
Elke maand mag je schoolinfo verwachten waarin we algemene informatie meegeven maar ook soms
eens tips, suggesties vanuit de klas.
De info trachten we digitaal te bezorgen, maar het kan nog steeds op papier. We trachten op deze manier
ook wat milieuvriendelijker te zijn.

School– en studietoelagen
Een schooltoelage 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 toelage
hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Meer informatie kunt bekomen op school ( infofolders en aanvraagformulieren beschikbaar) of via de website
www.studietoelagen.be. De aanvragen kunnen gebeuren vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017.
Het is alvast een sterke aanrader !

Verkeersveiligheid
Op school en in de gemeente wordt veel belang gehecht aan verkeersveiligheid. Ook dit schooljaar wordt
het Octopusplan verder gezet voor alle scholen van Laarne-Kalken.
Op donderdag 22 september is er strapdag. Een dagje strappen waarbij we te voet of met de fiets naar
school komen, wordt sterk aangemoedigd.
Bij de aanvang van het schooljaar willen we een oproep doen
om mee te werken aan een verkeersveilige schoolomgeving
door het respecteren van de gaande verkeersregels.
Alvast dank hiervoor, ook namens al onze kinderen.

Familienieuws
Geboorten


Maxine, kleindochter van juf Christine ( K1B)



Stan, kleinzoon van juf Brigitte (L1A)

We wensen beide families proficiat met dit prille wondere leven.

Gezondheid— fruit op school
Op dinsdag eten we op de lagere school geen koeken maar wel graag een stukje fruit of groente.
Voor de kleuterschool is het fruitdag op woensdag. Dank om hieraan mee te werken en op dinsdag en/of
woensdag je kind fruit of groente mee te geven.

Schoolbrochure - schoolreglement
De schoolbrochure met schoolreglement ontvangen jullie eerstdaags. Om de papierberg wat te verminderen wensen we deze zoveel mogelijk digitaal te verzenden.
In de bijlage vinden jullie een strookje waarop jullie kunnen aanduiden 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.
Wanneer wij de schoolbrochure aan jullie bezorgen, ontvangen de kinderen een documentje. Hierop
staat de vraag of jullie zich akkoord verklaren met het schoolreglement. Dit formulier dient door beide
ouders te worden ondertekend en daarna aan de juf/meester afgegeven.

Informatie school– ouders
Gedurende de eerste dagen van het schooljaar krijgen de kinderen heel wat documenten mee. Hierbij zit
vervat: de leerlingenfiche, de uitnodiging voor het oudercontact, invulblad voor middagmaal, ...
In de bijlage van het schoolreglement vinden jullie data weer van vrije dagen, oudercontacten, ...

Het oudercomité
Het oudercomité bestaat uit een (grote) groep enthousiaste ouders die zich graag engageren om de
schoolwerking te ondersteunen.
Vanuit de school, en de kinderen vooral, wensen we hen te bedanken voor de aankoop van enkele laptops en picknickbanken voor de speelplaats van de lagere school.
Op 9 september organiseert het oudercomité het AFTER SCHOOL café. Vanaf 15.30 u. is iedereen welkom op de speelplaats van de kleuterafdeling en dit tot 19.30 u. Ook wanneer je je zoon of dochter ophaalt bij de naschoolse opvang, kan je gerust nog eens langs komen en een gezellig babbeltje slaan.
Jullie ontvangen binnenkort een uitnodiging en daarbij een overzichtje van de ouders die in het oudercomité zitten.

Maandmenu
Bij de schoolinfo kunnen jullie het overzicht vinden van de menu’s voor de komende maand.
Op de website van de school is daarbij aansluitend de allergeneninformatie te raadplegen.

Om te noteren
Op zaterdag 8 oktober is er het jaarlijks eetfestijn.
We gaan dit jaar voor een gezellige kaas– en wijnavond.
Een uitnodiging volgt ...

KALENDER SEPTEMBER 2016
Donderdag

01

de 1e schooldag - ouders zijn welkom vanaf 15.15 u. op de lagere school

Vrijdag

02

ouders zijn welkom vanaf 15.15 u. op de kleuterschool

Maandag

05

start zelfstandige avondstudie

Dinsdag

06

infoavond voor de lagere school

Woensdag

07

zwemmen voor L2/L1—vertrek om 08.15 u.

Donderdag

08

infoavond voor de kleuterschool

Vrijdag

09

afterschool café op de kleuterschool—iedereen welkom
zwemmen voor L6

Dinsdag

13

eucharistieviering voor de start van het schooljaar : 13.30 u.
geen studie: er is personeelsvergadering

Woensdag

14

zwemmen voo r L3/L4

Maandag

19

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

Dinsdag

20

facultatieve verlofdag—geen school

Woensdag

21

zwemmen voor L1/L2—vertrek om 8.15 u.

Donderdag

22

strapdag

Vrijdag

23

zwemmen voor L5

Maandag

26

start van de zeeklassen in De Panne voor het 5e en 6e leerjaar
start projectweek in de kleuterschool : Ga je mee naar kleurenland ?

Dinsdag

27

leerwandeling (namiddag) in de omgeving van de school—3e leerjaar

Woensdag

28

zwemmen voor L3-L4

Vrijdag

30

terugkeer van de zeeklassers

Om af te sluiten
Heer God,
Als wij spreken,
laat het dan in uw naam woorden van hoop voor vandaag en morgen zijn.
Als wij met kinderen en jongeren werken,
laat het dan met het oog op hun welbevinden zijn.
Als wij hun een weg voorhouden, laat het dan de uwe zijn.
Als wij hen roepen, laat het dan zijn om uw schepping verder te ontsluiten, zoals Gij ze bedoeld hebt.
Liefdeswerk van uw handen.
De aarde als woning voor allen, als vindplaats van alles waarnaar een mensenhart hunkert:
een liefde zoals die van U, zuiver, intens, bestand tegen de erosie van de tijd en de routine.
Een mensenliefde waarmee we de mens en de wereld herscheppen naar uw beeld en gelijkenis.

