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Fit en gezond!
Een fijne start

Wat deed het deugd om onze kinderen terug te zien na twee maanden
vakantie! Ook dit schooljaar staat er in de school weer een enthousiast
team klaar om jullie kinderen professioneel te begeleiden.
In de kleuterschool:
2,5- en 3-jarigen:juf Linda
4-jarigen:
juf Lieve
4-jarigen:
juf Ann Gerits
5-jarigen:
juf Fabiënne
Zorgcoördinator: juf Martine

Zorgjuf Annemie: jongste kleuters
Zorgjuf Ann Broux: oudste kleuters
Zorgjuf Marlyn
Bewegingsopvoeding: juf Tine
Kinderverzorgster: juf Lina

In de lagere school:
1A: meester Sven
1B: juf Mady, juf Hilde Busschots
2:
meester Juliën, meester Simon
3:
juf Katrien, meester Simon
4A: meester Tony, juf Hilde Busschots
4B: juf Chloë
5:
juf Vera
6:
juf Marleen, juf Mieke
Zorgcoördinator: juf Mieke

Wiskanjers 5-6: meester Simon
Islamleer:
meester Sefa
Zorg:
juf Hilde Vandebeek
juf Hilde Busschots
juf Jolien
Bewegingsopvoeding en techniek:
meester Nico
meester Simon

Directeur:

CLB-medewerker: Ann Creemers
Onderhoudsteam: Melo, Ayse, Melek
ICT: Bram Buyvoets
Preventieadviseur: Ruben Maes

Christos Pistolas
Anita Follon
Secretariaat (niet open op woensdag):
juf Ann

SCHOOLTOELAGE

Als je in aanmerking komt voor een schooltoelage, dan kan je de
aanvraag indienen tot en met 1 juni 2019.
● Dit kan online:
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/schooltoelagevoor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs

● Wens je een papieren versie?
- Deze kan je downloaden en printen op bovenstaande
website.
- Je kan het telefonisch bestellen via het gratis nummer 1700.
- Je kan het ook op het secretariaat aan Ann vragen.
● Hulp nodig bij het invullen van je aanvraag?
- De dienst School- en Studietoelagen komt op maandag
12/11/2018 tussen 13.30 uur en 18 uur naar het NAC
(Pastorijstraat in Houthalen).
PERSOONLIJKE GEGEVENS EN AFWEZIGHEDEN

● Zijn jouw persoonlijke gegevens gewijzigd (gezinssituatie, adres,
gsm-nummer)? Dan laat je dit best weten aan juf Ann. Dit kan via
een briefje dat je aan je kind meegeeft, via mail of telefonisch.

● Indien jouw kind omwille van ziekte of een andere reden niet naar
school kan komen, verwittig je de school.
● Bij het opvolgen van afwezigheden van leerplichtige kinderen geldt
dat er vanaf 5 halve dagen onwettige afwezigheid op 1 schooljaar,
een dossier moet worden opgemaakt, samen met het CLB.
OP TIJD OP SCHOOL

Ter herinnering:
● Start om 8.40 uur. De poort gaat open vanaf 8.25 uur.
● Einde voormiddag om 12.15 uur.
● Start namiddag om 13.20 uur.
● Einde namiddag om 15.15 uur.
OPVANG

Er is opvang in een klasje in de kleuterschool. Dit wordt georganiseerd
door het gemeentebestuur. Hiervoor dien je vooraf in te schrijven.
Informatie te verkrijgen op het secretariaat.
KWARTIERMAKERS

Onze school doet dit jaar mee aan het leesproject KWARTIERMAKERS. Alle
kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen elke
schooldag een kwartier de tijd om vrij te lezen.
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen
die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met
een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken
toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen.
Lezen is kortom van cruciaal belang.
Ondersteun je onze school met K
 WARTIERMAKERS?
Lees dan ook thuis elke dag een kwartier met je kind!
Gouden tips:
★ Ga samen naar de bibliotheek. Je kind kan er gratis boeken lenen
en zo een persoonlijke leesvoorkeur ontwikkelen.

★ Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
★ Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan
lezen. Kinderen worden graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig
zijn naar het vervolg.
★ Praat over wat jij leest of voorleest. Kinderen leren veel van
boekenpraatjes.
★ Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is
heel belangrijk. Toon wat jij graag leest en wat jou ontspant.
★ Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste plek in
huis liggen.
★ Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan.
★ Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het
slapengaan. Lezen is een rustgevende activiteit om een drukke
dag mee af te ronden.
★ Koop af en toe een boek voor je kind.
GEZONDHEID

1. Oog voor lekkers
Jong geleerd is oud gedaan! Daarom kiezen wij voor gezonde
tussendoortjes. Elke dag is fruit- en/of groentedag. Ook dit jaar laten wij
ons hierin financieel steunen door het project ‘Oog voor lekkers’. Eén
dag per week zal er op school een lekker, gezond tussendoortje aan de
kinderen gegeven worden. Dit project loopt gedurende 20 weken en start
in oktober. Wij danken alvast onze leverancier, Erciyas, om ons elke
donderdag te verwennen met al die vitamientjes.
2. Je verjaardag vieren op school
Vanaf dit schooljaar voorzien wij op de lagere school een koek,
waarmee de jarigen hun klasgenootjes trakteren in de klas. Er worden
dus geen eigen traktaties meer uitgedeeld. Wil je de klas toch graag
trakteren? Dan kan je je kind een bedrag naar keuze laten steken in de
spaarpot van de klas. Na een tijdje zal het gespaarde bedrag geteld
worden. Is er voldoende gespaard? Dan zal er een boek voor de
klasbibliotheek aangekocht worden. Lekker leesvoer!

Agenda

Dinsdag, 11/09/2018

Schoolinfo om 9 uur
Klasinfo 1ste, 2de, 3de leerjaar om 19 uur

Woensdag, 12/09/2018

Schoolinfo om 19 uur
klasinfo 1ste kleuterklas:17.30 uur
2de en 3de kleuterklas: 19.30 uur
Klasinfo 4de, 5de, 6de leerjaar om 19.30 uur

Woensdag, 19/09/2018

Medisch onderzoek 1A
Sponsorloop → Supporters zijn welkom!

Vrijdag, 21/09/2018

Startdag muziekproject Ukelila: 4de, 5de, 6de klas

Dinsdag, 25/09/2018

Scholenveldloop:

Woensdag, 26/09/2018

Scholenveldloop: * 9.30 - 11.30: 3de - 4de klas
Medisch onderzoek 1B

Donderdag, 27/09/2018

Introductiebezoek aan de bibliotheek: 3de leerjaar

Vrijdag, 28/09/2018

Facultatieve vrije dag

Vrijdag, 12/10/2018

Eerste bezoek aan de bibliotheek
Werelddag ‘Verzet tegen armoede’

Woensdag, 17/10/2018

Voorstelling in het casino: 2de en 3de kleuterklas

Woensdag, 24/10/2018

Medisch onderzoek 6de klas

Donderdag, 25/10/2018

Voorstelling in het casino: 5de en 6de klas

* 9.30 - 11.30: 5de - 6de klas
* 13.00 - 15.00: 1ste - 2de klas

