SCHOOLINFO SEPTEMBER 2017
Beste ouders
Bij de start van het schooljaar is er gebruikelijk veel aandacht in de media voor onderwijs. Het is dan ook een belangrijk maatschappelijk gebeuren.
Die aandacht bij het begin van dit nieuwe schooljaar gaat vandaag enerzijds naar de onderwijsmensen. Daarmee
bedoelen we al diegenen die - in welke functie en verantwoordelijkheid dan ook - school en onderwijs maken.
De school moet in de eerste plaats school zijn. Ze kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen. En de leraar
moet leraar kunnen zijn. Zijn of haar roeping ligt in het opvoeden en begeleiden van kinderen en jongeren. Het is
één van de belangrijkste en mooiste beroepen.
Ik wil daarom voluit zeggen fier te zijn op het team van onze school dat dag in dag uit met veel passie klaar staat
om voor jullie kind(eren) het beste van zichzelf te geven en zo kwaliteitsvol onderwijs te bieden.
Bij de start van het schooljaar is er anderzijds de aandacht voor alle kinderen die op 1 september enthousiast of
misschien wel met een klein hartje de school binnenstappen. Met de uitrol van het M-decreet waarbij we dit
schooljaar de oprichting hebben van de ondersteuningsteams hopen we met z’n allen dat dan ook aan de onderwijsnoden van àlle kinderen kan worden tegemoet gekomen.
Met ons jaarthema ‘Vele pluimen maken sterke vleugels’ willen we alle kinderen die
ons worden toevertrouwd, laten groeien in hun zelfvertrouwen en veerkracht.
We willen hen bevestigen in wat ze goed kunnen en aanmoedigen om vol te houden
als het niet de eerste keer lukt. We zijn er dan ook van overtuigd dat we met
complimentjes de aanwezige talenten laten ontwikkelen.
Het nieuwe schooljaar brengt ook heel wat veranderingen op onze school.
Juf Naomi vervangt juf Christelle in de vlinderklas. Aan juf Christelle willen we alvast het beste toewensen bij haar
herstel.
Juf Sofie neemt op vrijdag de dolfijnenklas over van juf Brigitte.
In de lagere school neemt juf Jasmina klas 2B onder haar vleugels.
In het 3e leerjaar start mr. Nick die juf Sonja vervangt in september, en juf Leen.
Juf Evelien zal op donderdag het 6e leerjaar A op zich nemen.
Op het secretariaat zal Ann Ruelens de taken van Joke Poppe overnemen.
In de refter verwelkomen we Maggy Vranckx die mee zal helpen tijdens de middagpauze.
We hopen dat iedereen zich snel thuis mag voelen op onze school.
Ik wens aan iedereen een fijn schooljaar toe met vele pluimpjes !
Directeur Tamara

Website
Tijdens de zomervakantie was de schoolwebsite ook in vakantiemodus.
Misschien nam je ondertussen een kijkje, misschien ook nog niet.
We willen je uitnodigen om eens te surfen naar www.sintdenijs.be
en laten kennismaken met onze vernieuwde schoolwebsite.
Dankjewel mr. Maarten voor deze vakantieklus !
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 u bekomen op school ( infofolders en aanvraagformulieren beschikbaar) of via de website
www.studietoelagen.be. De aanvragen kunnen gebeuren vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018.
Het is alvast een sterke aanrader !

Verkeersveiligheid
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.
De parkeerplaatsen aan de lagere school behoren tot een kiss&ride zone en zijn niet
bedoeld voor lang parkeren.
Alvast dank om hiermee rekening te houden, ook namens al onze kinderen.

Familienieuws
Geboorten


Jasper en Robyn, broertje en zusje van Staf en Frauke ( L4A)



Guust, broertje van Margo (bijenklas)



Amélie, kleindochter van oudleerkracht juf Lydia

We wensen beide families proficiat met dit prille wondere leven.

Gezondheid— fruit op school
Vanaf dit schooljaar eten we zowel in de kleuterschool als op de lagere school in de voormiddag een stuk
fruit of groente.
In de namiddag kan tijdens de speeltijd een koek gegeten worden, maar promoten we toch ook sterk
een stuk fruit.

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 maandag terugbezorgen aan de leerkracht), de uitnodiging voor het oudercontact, invulblad voor middagmaal, ...
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.
In 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.

De ouderraad
De ouderraad 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 realisatie van de afbraakwerken eind juni, het financieel ondersteunen van de installatie van 2 digitale borden in het 1e leerjaar
en het realiseren van de prachtige muurschilderingen op de lagere school.

Op 8 september organiseert de ouderraad de 2e editie van 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 maandag 4 september hiervoor nog een uitnodiging. Jullie komen toch ook ?

Maandmenu
Zowel op de lagere school als de kleuterschool is er een vitrinekastje waarin een overzicht uithangt van
de menu’s voor de huidige maand.
Op de website van de school is daarbij aansluitend de allergeneninformatie te raadplegen.

Waar zijn we trots op … en dit dankzij een puike samenwerking met alle betrokkenen !

KALENDER SEPTEMBER 2017
Vrijdag

01

de 1e schooldag

Maandag

04

start studie

Dinsdag

05

infoavond voor de lagere school : zie uitnodiging

Woensdag

06

zwemmen voor K3A/L1: vertrek om 8.15u.

Donderdag

07

ouders zijn welkom tegen 15.15u. op de kleuterschool

€3,5— €4,5

infoavond voor de kleuterschool : zie uitnodiging
Vrijdag

08

ouders zijn welkom tegen 15.15u. op de lagere school
zwemmen 4e leerjaar

€4,5

after school café op de kleuterschool—iedereen welkom
Maandag

11

start sportweek voor de leerlingen van het 5e leerjaar

Dinsdag

12

schoolraad om 19u.

€11

ouderraad om 20u.
Woensdag

13

zwemmen L3: vertrek om 8.15u.

€4,5

Maandag

18

samen naar de kermis : kinderen van de kleuterschool en het 1e leerjaar
eucharistie om 13.30u.

Dinsdag

19

facultatieve verlofdag—geen school

Woensdag

20

zwemmen voor K3B/L1 : vertrek om 8.15 u.

Donderdag

21

geen studie omwille van personeelsvergadering

Vrijdag

22

zwemmen voor L6

gratis

Woensdag

27

zwemmen voor L3

€4,5

Vrijdag

29

sportdag scholengemeenschap voor leerlingen van L5 en L6 € … : meer info volgt

€3,5— €4,5

ZONDAG 15 OKTOBER 2017
Kijkvoormiddag in de kleuterschool van 11u. tot 12 u.
Eetfestijn => de uitnodiging volgt in de loop van deze maand.
Lieve God,

Om nieuwe visie.

Om nieuwe ogen.

Om nieuwe plannen.

Zegen ons en allen die met
ons school maken.

Om nieuwe gedachten.

Om nieuwe vergezichten.

Dat wij Jou meenemen.

Om nieuw gehoor.

Om nieuwe uitwegen.

Dwars door alles heen.

Om nieuwe verbondenheid.

Om nieuwe durf.

Om nieuwe handen.

Om nieuwe stappen.

Dat wij doorheen diversiteit
verbondenheid realiseren,

Om nieuwe verantwoordelijkheid.

Om een nieuw schooljaar.

Om nieuwe hoop.

Maar laat het ook mee

Om nieuwe afspraken.

en om Jou zijn.

omdat wij zijn:
‘allemaal schatten
van mensen’.

