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Onze prioriteiten voor dit schooljaar
Leren leren
We nemen ons voor met de collega’s type 1 naar een leerlijn toe te werken, samen met
Gerda De Keyzer, begeleider VSKO diocees Gent. We gebruiken daarvoor een
studiedag op 29 november 2013.
Dezelfde dag volgen de collega’s type 2 een vorming over een systeem met
werkdozen voor jonge kinderen.

Spraaktechnologie via I-pad.
Voor een aantal kinderen met spraakproblemen hebben we in het verleden
oplossingen gezocht met computers. I-pads bieden nu veel mogelijkheden en zijn
stukken goedkoper.
Dank zij sponsoring van het oudercomité willen we die piste verder onderzoeken om
de kinderen meer mogelijkheden te bieden op communicatie.
Met de scholengroep van het Sint-Jozefsinstituut maken we dit jaar van
“gedrevenheid” het centrale jaarthema.
Uit de pedagogiek van de stichter van de congregatie der paters Jozefieten,
Constant Van Crombrugge, hebben we jaren geleden 5 kernwoorden
gekozen: vertrouwen, familiegeest, aanpassingsvermogen, enthousiasme en
gedrevenheid.
Met gedrevenheid als kernwoord gaan we ons blijvend gemotiveerd inzetten om de
groeikansen en grenzen van onze leerlingen te verleggen. Ook gaan we steeds ondanks
moeilijkheden en tegenslagen de weg blijven volgen die we samen voor ogen hebben
voor het welzijn van uw kind.
We hebben ook oog voor de bijzondere talenten van onze leerlingen en leerkrachten.
Samen gaan we op zoek naar de talenten van onze leerlingen. Hoeveel talent je hebt,
maakt niets uit.
Een vriendelijke blik, een knipoog, een glimlach: daar doen we het voor. Je zult zien
dat als je aan het werk gaat met je talenten, en dit gedreven doet, je enorm veel zult
bereiken.

En nog veel meer !
Er zijn nog tientallen zaken waar we mee bezig zijn: in ons prioriteitenplan op onze
website zijn die terug te vinden.
Een aantal zaken gaan we u in de loop van het schooljaar voorstellen.
We nodigen u telkens uit.
Een eerste belangrijke samenkomst is de informatieavond. Niet te missen want dan
vertellen de juffen, meesters en CLB-medewerkers wat er in de klas gebeurt.

Info BuO op donderdag 19 september om 19u.

Bij de start van het nieuwe schooljaar:
Wij willen u verder danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en blijft stellen.
Wij gaan er voor zorgen dat iedereen zich hier binnen de kortste keren thuis zal
voelen.
Voor de ouders van kinderen die hier vorig jaar reeds waren:
Het kan best gebeuren dat de juf of meester van vorig jaar mee “opschuift”.
Voor de mensen die vertrouwd zijn met de werking in het buitengewoon onderwijs is
dat geen nieuwigheid. We werken niet met jaarklassen. Kinderen zitten bij ons niet
over. We werken verder op hun niveau.
Uw zoon of dochter zal naast de vaste juf of meester ook kennis maken met een aantal
andere leden van ons schoolteam. De namen van alle leerkrachten en therapeuten
vindt u op de volgende bladzijde. Elk jaar zijn er een aantal nieuwe gezichten.
Op onze jaarlijkse info-avond, dit jaar op donderdagavond 19 september 2013,
krijgt u de kans al die mensen beter te leren kennen.
Samen bouwen wij, dag na dag, aan een aangename en vriendschappelijke leefwereld,
waarin onze kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.
Daarvoor rekenen we op een goede samenwerking. Met vragen en suggesties kan u
steeds bij de directie terecht.
Om het schooljaar goed te starten en vlot te laten verlopen, willen wij u met dit
bundeltje praktische inlichtingen op de hoogte brengen van de gewoonten van dit huis.
Daarnaast krijgt u ook een exemplaar van het schoolreglement ter ondertekening
voorgelegd. Bezorg ons het strookje, dat u op het laatste blad van het schoolreglement
vindt, ondertekend terug via de agenda van uw zoon of dochter.
Goede afspraken maken goede vrienden.
Daarom is het belangrijk bij gelegenheid dit bundeltje en het schoolreglement eens
rustig door te nemen en op een veilig plaatsje te bewaren.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam.

Pedagogisch project
We willen onze school beleven als een ontmoetingsplaats.
Schoolbestuur, leerkrachten, ouders en kinderen kunnen er elkaar ontmoeten.
Een kruispunt van levenswegen.
Op die wegen zijn er ons reeds velen voorgegaan.
Laten we even terugblikken.
We werken nu in de gebouwen van de zusters van Maria en Jozef. In
Geraardsbergen spreekt men over het Zusterhuis. Voorheen werkten we in het SintJozefsinstituut, het “Karmelieten”.
Onze school is opgericht door de paters Jozefieten. Beide congregaties, van de
zusters èn de paters, zijn ongeveer honderd vijftig jaar geleden gesticht door
kanunnik Constant Van Crombrugge. Die persoon is ons toen voorgegaan: zijn
inzet om onderwijsmogelijkheden te organiseren ook voor de eenvoudige mensen
uit de stad, blijft een voorbeeld voor ons. Als school voor Buitengewoon
Onderwijs trachten we zijn voetspoor te volgen.
Een ander voorbeeld vinden we in het Emmaüsverhaal.
Twee leerlingen ontmoetten Jezus. Zij hadden de moed reeds opgegeven. Ze
waren erg ontgoocheld. Jezus luistert naar hun verhaal. Hij geeft duiding bij wat zij te vertellen
hebben. Hij verbindt hun verhaal met wat hij heeft geleerd uit de Schrift. Ze luisteren geboeid naar
zijn woorden. Ze dringen erop aan dat hij bij hen blijft. Bij het breken van het brood gaat hen een licht
op en gesterkt keren ze naar Jeruzalem terug.
Onze school wil een ontmoetingsplaats zijn. Mensen van alle slag kunnen er elkaar ontmoeten: ouders,
kinderen, leerkrachten, therapeuten, mensen vanuit ondersteunende diensten,... Allemaal mensen met
een eigen verhaal.
Het is de bedoeling mensen in onze school op
verhaal te laten komen. Ouders en kinderen
kunnen in hun eigen verhaal hun sterkte en
zelfvertrouwen terugvinden, zodat ze later
opgelucht en op eigen houtje verder kunnen.
We kunnen dat slechts realiseren als elk van ons,
met zijn eigen inbreng, zichzelf in het dagelijks
verhaal op school, terugvindt.
We moeten er bewust van blijven dat elk van ons
daaraan participeert.
Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Hun verhaal en
dat van de kinderen gaan we beluisteren. Dat is
onze dagelijkse opdracht.
Wij gaan ook onze ervaringen meedelen. Via gesprekken, overlegmomenten, klassenraden, rapporten,
oudercontacten.
Om goed te participeren moeten we op dezelfde golflengte geraken.
Dat heeft alles met afstemming te maken. Dat vraagt inspanning, geduld en gevoeligheid.
We willen ook het persoonlijk verhaal van elk kind beluisteren. We willen hen de middelen
aanreiken om hun verhaal te vertellen.
Wij zijn hier op school om de kinderen aan te spreken, in de ruimste zin van het woord.
We willen hun eigen stem horen, zodat ze later een stuk mondiger hun eigen weg kunnen gaan.

Het schoolteam

De juffen en meester op de laatste dag van het vorig schooljaar.

We starten zonder juf Liesbet en meester Stijn:
Die zijn met ouderschapsverlof tot november.

Juf Leen heeft een dochter
en juf Joke gaat een kindje kopen.

De juffen en meesters
De Elfenbank

Juf Marieke

De Luchtballon

Juf Sofie

De Zonnetjes

Juf Katrien

De Bijenkorf

Juf Ilse

De Dolfijnklas

Juf Inge

De Boeboeks

Juf Anke

Het Ooievaarsnest

Juf Berlinde

Pieternel

Juf Veerle

De Doedoeberen

Juf Lindsay

De Sterretjes

Juf Yaleesa

De Regenboog

Juf Els

Logopedisten

Juf Kathleen

Juf Leslie

Juf Miejeanne

Juf Mirella

Ambulante leerkracht T2

Juf Lieve

Ambulante leerkracht T2

Juf Els

Turnleerkracht

Meester Karel

Muzische leerkracht

Juf Kristien

Muzische leerkracht

Juf Eveline

Turnleerkracht

Meester Vincent

Kinesisten

Juf An

Meester Marc

Verpleegster

Juf Ingrid

Kinderverzorgster

Juf Vera

Psychologe

Juf Severine

Onderhoud

Juf Micheline

Administratie

Juf Ruth

Directeur

Meester Pieter

Wie is wie op onze school ?
Naast de leerkrachten zijn er nog heel wat mensen bij onze school betrokken.

Het schoolbestuur
V.Z.W. Sint-Jozefsinstituut
Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen
voorzitter:
Pater Paul Janssens

De schoolraad
De schoolraad bestaat uit 3 geledingen:

Afgevaardigden van de ouders
Mevr. Van Bellinghen Marijke, de mama van Joren
Mevr. Batselier Kimberley, de mama van Merel
…Mhr. Johan Mertens, papa van Sara

Afgevaardigden van het personeel
Mevr. Berlinde Henau
Mevr. Lieve Herregodts
Mevr. Mie-Jeanne Vermeulen

Afgevaardigden van lokale gemeenschap
Dhr. Jan De Backer
Dhr. Pierre Mertens, voorzitter
Juf. Nele Macharis
De gesprekspartner voor de schoolraad is op de eerste plaats de vertegenwoordiger van het
Schoolbestuur
Pater Paul Janssens

Voor advies over de lopende zaken is in tweede instantie de directeur betrokken
partij:
Dhr. Pieter Vanden Dooren
We organiseren buitengewoon onderwijs type 1 en type 2.
We richten ook buitengewoon kleuteronderwijs in, type 2

Het oudercomité
Voor de scholengroep van het Sint-Jozefsinstituut is er een overkoepelend oudercomité.
Voorzitter:
Dhr. Jef Merckaert
Vertegenwoordigers van onze ouders: dezelfde mensen als in de schoolraad:
Wie graag meewerkt met het oudercomité, laat dit weten aan de directeur. Van harte welkom.

LOC
Dit is een inspraakorgaan samengesteld uit leden van het personeel en de vakbondsafvaardiging
enerzijds en het schoolbestuur.
Voor onze personeelsgroep is dat Anke Van Damme en Berlinde Henau. De directeur Pieter Vanden
Dooren werkt mee als permanent adviseur.

CPBW
Comité voor Preventie en Bescherming op het werk:
Stijn De Vulder
Pieter Vanden Dooren

Preventieadviseur
Peter Van Goethem

Interbedrijfsgeneeskundige dienst – arbeidsgeneesheer
IDEWE vzw
Godveerdegemstraat 63
9620 Zottegem

dr. Dominique Verniers

CLB
Vrij CLB Ninove – Geraardsbergen
Kluisweg 13
9400 Ninove
tel: 054 / 33 90 19
directeur: Paul De Tant
Medewerkers:
Martine Buggenhoudt, psycho-pedagogisch consulent
Annelies De Schauwer, maatschappelijk werker
Dr Carine Tavernier, schoolarts
Rita Herpelinck : paramedisch werker:

4. DAGVERLOOP
VOORMIDDAG

MIDDAGPAUZE

NAMIDDAG

MAANDAG ,
DONDERDAG
en
VRIJDAG

8.50u

12u

12u

13.05u

13.05u

15.15u

8.50u

12u

12u

13.05u

13.05u

15.40u

8.50u

12u

DINSDAG

WOENSDAG

Opgelet!
Dinsdag eindigen we om 15.40u
In de voormiddag is er telkens een kwartier speeltijd:
In de namiddag voorzien we in een pauze van 5 minuten: we kunnen dan even naar toilet, iets drinken
of iets eten. De klastitularis bepaalt wanneer dit gebeurt.

5. KINDEROPVANG VOOR EN NA DE LESSEN
We weten dat de schooluren en de werkuren meestal niet samenvallen. ’s Morgens moeten veel mama’s
en papa’s van hier naar daar vliegen om iedereen op tijd af te zetten en dan ook nog zelf op tijd te
komen op het werk. Daarom voorzien wij een voor- en naschoolse opvang.

We organiseren kinderopvang in het kleutergebouw vanaf 7 uur 30. De ingang vindt u aan de
Boelarestraat nr 5 via het geopende rolluik.
Op de speelplaats is er toezicht vanaf 8 uur 15. De voetgangers verwachten we vanaf dat uur.
Onze vroege vogels zijn: juf Lieve, Ruth en Vera. Zij zorgen ‘s morgens voor de opvang van de
kinderen. De bussen stoppen voor de deur.
De ingang voor alle kinderen is via de deur met huisnummer 5 !
Enkel voertuigen van het personeel van onze school, van de Zeppelin en het secundair maken
gebruik van de weg naar de parking boven.
We vragen aan onze ouders te parkeren op de parking van het sportstadion, vlak naast de school. Dank
voor uw begrip.
Vanuit de kurkzaal gaan de kinderen van de lagere school met de leerkracht van toezicht naar de
speelplaats. De kleutertjes blijven in de kurkzaal.
Alle kinderen, die op school aankomen vóór 8 uur 15, moeten naar de kurkzaal komen. Wanneer
kinderen hier op school aanwezig zijn, staan we erop dat ze onder toezicht blijven. We zijn ervan

overtuigd dat we daarmee iedereen een dienst bewijzen.

Na de lessen kunnen kinderen hier op school onder toezicht nablijven tot 16 uur.
Op dinsdag tot 16 uur 30. Op woensdag tot 12 uur 30.

Wanneer dat moeilijkheden oplevert, neem contact op met de directie.
Wie langer opvang nodig heeft, kan eventueel met de bus naar de Speeldoos worden gebracht. De
Speeldoos is een initiatief van de stad voor buitenschoolse kinderopvang.
Ook op woensdagnamiddag kunnen kinderen in de Speeldoos terecht.
Wijzelf organiseren geen kinderopvang op woensdagnamiddag.

Erg belangrijk:
We zorgen er voor dat elk kind na de lessen in de juiste rij staat.
Wanneer iets wijzigt aan het systeem van afhalen, noteer dat zeker in de agenda!
Dat kunnen we controleren.
Voor wijzigingen bij het busvervoer: zeker in de agenda noteren !
Wanneer niets in de agenda staat, gaan we ervan uit dat de gewone regeling geldt.

Een telefoontje komt soms te laat of kan in bepaalde situaties niet worden doorgegeven. De agenda
hebben de kinderen altijd bij. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

6. DE WEG NAAR SCHOOL


Met de schoolbus
Binnen onze regio is het busvervoer voor onze leerlingen gratis.
Komt uw kind met de schoolbus, zorg er dan voor dat hij of zij tijdig klaar
staat.
De busbegeleidsters hebben geen gemakkelijke opdracht: zij moeten zorgen
voor de veiligheid op de bus en bij het in - en uitstappen.
In principe mogen zij de bus niet verlaten. Ook niet om kinderen over te steken. Dat is
werk voor de ouders. De ouders dienen de kinderen op te halen aan de bus, langs de kant van
de weg waar de bus stopt.
Ook die mensen rekenen op uw begrip en medewerking.
In het schoolreglement wordt ook daarop dieper ingegaan.



Te voet
Komt uw kind te voet naar school, begeleid hem of haar dan
tot aan de deur met huisnummer 5.
Wanneer de leerlingen alleen naar school komen, is het belangrijk de
kortste weg van en naar school te nemen. De schoolverzekering laat
geen omwegjes of tussenstations toe.
De schooldeur is open van 8.15 uur tot 16.30 u.
Tijdens de lesuren en op woensdagnamiddag is de deur gesloten.
Wanneer u ons in de loop van de dag wenst te bezoeken, kan u zich aanmelden
bij de directeur. Het bureel van de directie bereikt u het gemakkelijkst via de
ingang met de deur met huisnummer 3.



Met de wagen
Brengt u uw kind met de wagen en u komt van de Abdijstraat, laat dan de
kinderen uitstappen aan de schooldeur. Dat is de kortste weg en
wellicht de meest veilige.
Komt u van het rond punt aan de Zonnebloemstraat, dan mag u niet verder
rijden dan de parking van het sportstadion. Laat daar uw wagen achter.
De schooldeur is een eindje verderop. U kan de gele voetsporen op de
stoep blijven volgen tot aan de schooldeur met huisnummer 5.
Mogen we vragen niet te parkeren op de parking van de school zelf : die is bestemd voor
het personeel van onze school, maar ook voor de onze buren: de Zeppelin en de
secundaire afdeling. Meestal is daar ruimte te weinig.

7. AFWEZIGHEDEN
Voor elke afwezigheid verwittigt u best onmiddellijk de school :

telefonisch op het nummer 054/41 83 50 .
Een telefonische melding wordt door de directeur of een medewerker aan de leerkracht bezorgd maar
elke afwezigheid moet achteraf ook nog schriftelijk verantwoord worden.

In bijlage vindt u een blad met afwezigheidsbriefjes: u vindt er 4, meer mag u er per jaar wettelijk niet
gebruiken. Wanneer ze opgebruikt zijn, is steeds een doktersbriefje nodig.
Nieuw: Wanneer uw kind afwezig is één of meerdere dagen voor of na een vakantieperiode, is er
steeds een doktersbriefje nodig.

8. MIDDAGMAAL
De kinderen van de lagere school kunnen een volledig middagmaal gebruiken voor 3,25 euro.
Om de twee maanden krijgen de leerlingen een rekening mee, die kan cash betaalt worden
of via overschrijving.
Voor de kleuters bedraagt de prijs € 2. Ook zij ontvangen om de twee maanden een rekening met
overschrijvingsformulier.
De kinderen kunnen ook hun boterhammetjes meebrengen.


Met eigen drank, van thuis meegebracht: uiteraard gratis.



Op school kan men soep krijgen : voor de soep betalen we per halve trimester : € 12 per
periode. De eerste periode loopt van september tot Allerheiligen ; de tweede periode van
Allerheiligen tot Kerstmis en zo verder, tot de krokusvakantie, de paasvakantie en
uiteindelijk tot het einde van het schooljaar. U hoeft niet vooraf te betalen. De rekening
wordt aan de leerlingen meegegeven.
De kinderen kunnen ook elke middag in de boterhammenrefter een drankje kopen: 0,50
euro per flesje. De kinderen krijgen de keuze tussen :



-

melk, chocomelk, vanillemelk en fristi
appelsap en sinaasappelsap



De kinderen hebben ook de mogelijkheid op school broodjes te bestellen. Prijs per
broodje : 2 euro.



In de eetzaal kunnen de kinderen steeds water drinken: dat is gratis !

9. BETALINGEN
We gaan om de twee maand alles op factuur zetten. Om die factuur te betalen mag u wel
kiezen: ofwel betaalt u dan met contant geld, ofwel betaalt u met een overschrijving. U
blijft deze vrije keuze houden.
Het enige wat nog per dag kan betaald worden zijn de broodjes ’s middags en de drankjes:
vruchtensap, chocomelk, melk en dergelijke.

10. STUDIETOELAGEN
Zoals de voorgaande jaren krijgen de ouders de kans om hier op school, met de directeur meester
Pieter of met de CLB-medewerkster de formulieren in te vullen. Maak vooraf een telefonische
afspraak.

11. MEDICATIE OP SCHOOL
Graag hadden wij de volgende afspraken gemaakt :
1° Op school wordt er in principe geen medicatie toegediend. Zelfs geen aspirientje of een andere
pijnstiller. Alleen medicatie op voorschrift van een arts kan.
2° Indien medicatie op school moet worden ingenomen, is het noodzakelijk dat een attest (zie
bijlage) door de behandelende arts wordt ingevuld. U vindt dat formulier in bijlage
achterin dit bundeltje.
3° Wanneer medicatie nodig is, houden we ons graag aan een vast schema. We weten dat het ’s
morgens thuis druk kan zijn. Voor ons is het geen probleem om ook de medicatie ’s morgens
op school te laten innemen. We noteren het gebruik van medicatie steeds op een blad in de
klas. Op die manier blijft het voor iedereen overzichtelijk.
4° De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor
neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het innemen van deze medicatie. Wij zijn
geen dokters: zelf dienen wij geen medicatie toe: wij houden toezicht op de inname van de medicatie.
Die nuancering is zeer belangrijk.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts contact opneemt met uw
huisarts. Wijzelf kunnen vanuit de school contact opnemen met de ouders. Het geneesmiddel dient
steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter te worden meegebracht.
We vragen ook om de naam van het kind duidelijk op het geneesmiddel aan te brengen.

Mogen we ook vragen elke wijziging dadelijk aan de school mee te delen, met
doktersvoorschrift.
Bezorg ons de medicatie persoonlijk of via de busbegeleider. Voor jonge kinderen zijn die
zaken net snoepjes.
In het schoolreglement vindt u draaiboeken bij ziekte of ongeval van de kinderen.

12. ONKOSTEN VERZORGING KLEUTERS

Kinderen uit de Elfenbank en de Zonnetjes brengen van thuis pampertjes
en reservekleren mee. Soms raakt er wel eens eentje door zijn voorraad
heen en zorgen we zelf voor het nodige.




Voor een pamper rekenen we € 0,25 aan.
Een pak vochtige doekjes kost € 1,50.
Een zwempamper uit onze reserve kost €1.

We rekenen die bedragen eventueel aan via de rekening per trimester.

13. OVERZICHT VAN MOGELIJKE KOSTEN
Hierna volgt een overzicht van alle mogelijke kosten die u tijdens het schooljaar kunnen
aangerekend worden :

Eventuele prijsstijgingen kunnen een aanpassing noodzakelijk maken.


Niet – facultatief:

Sportdagen: we nemen ons voor het bedrag van € 20 niet te overschrijden.
Sportevenementen van SVS tijdens de schooluren: kosteloos.
Spelcarrousel, Alles met de bal, Kronkeldiedoe, American games, Rollebolle, oriëntatieloop en
de Doe aan sport-beurs bieden we onze kinderen gratis aan.
Zwemmen: per zwembeurt: € 1 + busvervoer: € 2,5: totaal = €3,5
Op jaarbasis is dat 18 zwembeurten aan € 3,5 = € 63
(uitzondering: Bijenkorf, Pieternel en Zonnetjes zijn 1 jaar vrijgesteld. Zie
schoolreglement artikel 13.3)



Facultatief:
- Warm middagmaal:

kleuterschool:
lagere school:

-Soep:

-Frisdrank, melk en dergelijke:
-Belegd broodje:

€ 2 per middagmaal
op jaarbasis: 140 x € 2 = € 280
€ 3,25 per middagmaal
op jaarbasis: 140 x € 3,25 = € 455
€ 12 per halve trimester
op jaarbasis: 5 x € 12 = € 60
€ 0,50 per flesje
€2 per stuk

-Appel of peer:

€ 0,25 per stuk

-Kostprijs nieuwjaarsbrieven:

€ 0,50 per stuk

-Openluchtklassen:

€ 130

14. RECYCLEREN VAN AFVAL
We selecteren het afval op school.
De lege drankdoosjes, plastiek flessen, papier en restafval dienen in verschillende vuilnisbakken
gegooid te worden.
Nog beter dan selecteren is afval voorkomen. Daarom vragen we u
om zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal mee te geven naar school.
Enkele tips in dat verband:
 gebruik bij voorkeur een brooddoos. Zo vermijden we dagelijks een berg aluminiumfolie.
 voor drankjes kan een navulfles gebruikt worden. Stop alle drankjes (niet alleen de
navulfles!) nog eens in een plastiekzak, om overstromingen in de boekentas te voorkomen.
 voor yoghurt en fruit bestaan plastiek doosjes, die thuis kunnen gevuld
worden. Zo komt het ook goedkoper uit. De kleine verpakkingen maken producten duur.
We vragen om geen blikjes meer mee te brengen naar school.
We vragen een kleine inspanning daarvoor. Voor die moeite willen we wat in de plaats stellen : op
school zijn drankfonteintjes aangebracht.
Die fonteintjes voldoen aan de meest strenge hygiënische normen. Het water is gratis voor de kinderen
en gezond.

15. KOEKMOMENT


In de kleutergroepen en de lagere school
We kopen vanuit de school drankjes en versnaperingen aan. Door samen aan te
kopen drukken we de prijs. De bedoeling is de lat voor iedereen gelijk te leggen
want kinderen leren veel van elkaar. We bieden zo verschillende smaken en
texturen aan. We maken er leermomenten van.
In een aantal klassen leren de kinderen ook ontbijten. Per ontbijt, met alles erop en
eraan rekenen we € 0,50 aan. De juffen zullen dat via de agenda laten weten. Op
de infoavond van 19 september zullen we het daar ook over hebben.
Via de agenda geven we de weekmenu’s door. De rekening bezorgen we met de
tweemaandelijkse factuur.

De kinderen brengen zelf hun koek en drankje mee. Uiteraard kunnen ze steeds
gratis water drinken in de klas.


Snoep
Snoepen is niet gezond, dat weten we allemaal. Dat kan het kleinste kind ons
vertellen. We willen er wat aan doen.
In onze nieuwe school bestaat er een oude traditie : hier wordt niet
gesnoept !
We willen die traditie overnemen uit bezorgdheid voor de gezondheid van de
leerlingen en om onze nieuwe speelplaats netjes te houden.
Dus : geen chips, geen kauwgom, geen likstokken !
Wat natuurlijk wel nog kan: een koek of een wafel als tussendoortje. We rekenen op
de goede wil en de medewerking van iedereen.
We gaan er voor zorgen dat er appels en peren te koop worden aangeboden, zo
goedkoop mogelijk, als alternatief. Dit organiseren we samen met de leerlingen
zelf. Elke klas is een maand verantwoordelijk voor de aankoop van fruit.

16. TURN-EN ZWEMLESSEN (+ ZWEMKALENDER)
Alleen wanneer kinderen zich lichamelijk kunnen ontplooien mogen wij van hen verwachten dat zij zich
tijdens de andere lesuren ten volle inzetten. Daarom besteden wij veel aandacht aan de turn- en
zwemlessen en vragen u beleefd voor de nodige uitrusting te willen zorgen.

Voor de turnlessen :

-

sportschoenen

-

een zwart broekje

-

een wit truitje

-

een paar extra kousen

Dit geldt niet voor de kleuters !

We zwemmen in het zwembad van de Gavers. Voor de lagere schoolkinderen om de 14 dagen.
De ingang bedraagt nu € 1; voor de bus moeten we nu € 2,50 rekenen: samen is dat: € 3,50.

Tijdens de eerste weken van september krijgt het zwembad een onderhoudsbeurt. De
eerste zwembeurt is er pas op 16 september 2013.

We gaan zwemmen op maandag voor type 1 en op woensdag voor type 2.
We zwemmen steeds op de pare weken. Zie de zwemkalender verder op dit blad.
Zoals u wellicht weet, wordt er in elke lagere school één jaar gratis gezwommen. De participatieraad
(voorloper van de schoolraad) heeft beslist dat voordeel een jaar aan de eersteklassertjes toe te kennen.
Met andere woorden : de nieuwe leerlingen van de Bijenkorf voor type 1 en van de Zonnetjes en
Pieternel voor type 2 betalen hun eerste jaar lang geen zwemgeld.
Het turngerief, in een degelijke sportzak, kan op school blijven. Tijdens de vakantieperiodes
(Allerheiligen, Kerstmis enz.) moet alles mee naar huis voor een wasbeurt.
Het zwemgerief wordt uiteraard telkens mee naar huis genomen.
Vergeet niet alles duidelijk te naamtekenen!
Dat voorkomt veel problemen.

Zwemkalender
Zwembeurten voor Bijenkorf, Dol-fijn, Ooievaarsnest en Boeboeks
16 sept 2013

25 nov 2013

20 jan 2014

17 maart 2014

12 mei 2014

30 sept 2013

9 dec 2013

3 feb 2014

31 maart 2014

26 mei 2014

14 okt 2013

6 jan 2014

17 feb 2014

28 april 2014

23 juni 2014

Zwembeurten voor Luchtballon, Elfenbank, Pieternel, Zonnetjes, Doe-doe-beren, Sterretjes
en Regenboog
18 sept 2013

13 nov 2013

8 jan 2014

19 feb 2014

14 mei 2014

2 okt 2013

27 nov 2013

22 jan 2014

19 maart 2014

28 mei 2014

16 okt 2013

11 dec 2013

5 feb 2014

2 april 2014

11 juni 2014

30 april 2014

25 juni 2014

17. SPORT OP SCHOOL OF OP WOENSDAGNAMIDDAG
Onze scholengroep staat bekend om zijn sportiviteit. Die faam willen we in ere
houden.
Naast onze school ligt het stedelijke sportstadion. Als het weer het toelaat, zijn
we daar te vinden tijdens de turnlessen.

Onze turnzaal was aan de overkant van de straat, in de lokalen van de tafeltennisclub Gemo.
Door brand is die nu onbruikbaar. We kunnen nu gaan turnen in de Spiraal.
Omwille van de afstand gaan we nu twee uur na elkaar turnen, om de 14 dagen.
We willen ook als sportieve school naar buiten treden. Regelmatig nemen we deel aan
buitenschoolse sportactiviteiten, ingericht door de Stedelijke Sportraad of door de Stichting Vlaamse
Schoolsport. Die activiteiten worden meestal ingericht op woensdagnamiddag. Telkens zullen de
deelnemers een uitnodiging mee naar huis krijgen. Op dat moment is er geen busvervoer. We vragen
aan de ouders om de kinderen af te halen aan de sporthal waar de activiteiten plaats vinden.

Op de infoavond bezorgt de turnleerkracht u een overzicht van de sportactiviteiten dit
schooljaar.

18. DE SCHOOLAGENDA
Kijk iedere dag de schoolagenda van uw kind na en onderteken deze. Huistaken, lessen en
mededelingen worden er dagelijks in opgetekend. Ook berichten van uw kant uit kunnen ons langs
deze weg bereiken.
We hebben nieuwe klasagenda’s ontworpen voor alle pedagogische eenheden. Het is een losbladig
systeem, waarin de boodschappen duidelijker kunnen worden gebracht, op het niveau van de
kinderen.

We vragen om wijzigingen in het ophaalschema van de kinderen in de agenda te noteren.
Zo hebben de verantwoordelijken van de busrijen een vorm van controle bij mogelijke
veranderingen.

19. RAPPORTEN
Op het rapport vindt u een beeld van de schoolsituatie van uw kind.
Omdat punten toch zo weinig zeggen, brengen wij u vooral uitgeschreven informatie
rond de vorderingen, verworven leerstof, eventuele struikelblokken, inzet, houding en
gedrag.
Data van de rapporten:
Klassen type 1 en type 2


.. vrijdag 31 januari 2014



.. vrijdag 27 juni 2014

20. OUDERCONTACTEN
De leden van het schoolteam zijn steeds bereid om met u de vorderingen of de problemen van uw kind
te bespreken. Dit kan om organisatorische redenen alleen maar na het maken van een afspraak, via de
directie.
U zult het al gemerkt hebben: onze deur staat altijd voor u open.
We beperken ons zeker niet tot de formele oudercontacten. Graag nodigen we ouders uit op
klassenraden om samen plannen te maken.
Dit jaar zorgen we ook voor een informatie-avond op 19 september 2013.
Die avond gaan de leerkrachten aantonen hoe er in de klas gewerkt wordt, welke materialen ze
gebruiken, enz. U krijgt ook de kans om vragen te stellen over zaken die u niet duidelijk zijn.
Nog even de data van de oudercontacten op een rijtje:



Donderdag 19 september 2013: info-avond



Donderdag 30 januari 2014: oudercontact



Donderdag 19 juni 2014: oudercontact

21. OPENLUCHTKLASSEN
Dit jaar gaan we op openluchtklassen naar het BLOSO-centrum Gaverbeek in Waregem.
De periode: van 24 maart 2014 tot 28 maart 2014. Dit is 2 weken voor de paasvakantie.
Vanaf november starten we met een spaarplan. We rekenen erop dat iedereen van de lagere school
meegaat. We veronderstellen dat de prijs van 130 euro behouden blijft.

22. SPEELPLEINWERKING ONDERSTE BOVEN
We weten dat de vakantieperiode voor een aantal ouders en kinderen een moeilijke periode
vormt.
Weinig of geen ouders kunnen de twee maand overbruggen. Niet iedereen kan
beroep doen op familie om voor opvang te zorgen. De georganiseerde kinderopvang
is vlug volzet en is voor kinderen met speciale zorgen niet de meest aangewezen
oplossing.

Dit jaar ging tijdens de vakantie weer de speelpleinwerking door.
Een samenwerking van de Jeugddienst van Geraardsbergen en de school.
Tijdens het schooljaar gaan er maandelijks activiteiten door.
We houden u op de hoogte.

23. SCHOOLKALENDER


Informatie-avond Buitengewoon Onderwijs:

donderdag 19 september 2013



Plandag 1: Groepswerkplanning

vrijdag 27 september 2013



Eetfestijn oudervereniging

vrijdag 18 oktober 2013
zaterdag 19 oktober 2013
zondag 20 oktober 2013



Studiedag 1: thema: godsdienstonderwijs

woensdag 6 november 2013



Oudercontact 1ste semester BuBaO

donderdag 30 januari 2014



Studiedag 2:

woensdag 19 februari 2014



Studiedag 3

woensdag 19 maart 2014



Plaatselijke verlofdag

vrijdag 2 mei 2014



Schoolfeest BuBaO

zondag 18 mei 2014



Eerste communie

Hemelvaartsdag
donderdag 29 mei 2014



Oudercontact einde schooljaar BuBaO

donderdag 19 juni 2014

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2013-2014
1 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Maandag 2 september 2013
2 Vrije dagen van het eerste trimester
Plandag: vrijdag 27 september 2013
Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2013 tot en met zondag 3 november 2013
Maandag 11 november 2013: Wapenstilstand
Studiedag: 6 november 2013
3 Kerstvakantie
Van maandag 23 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014
4 Vrije dagen van het tweede trimester
Studiedag 19 februari 2013
Studiedag 19 maart 2013
Krokusvakantie van maandag 3 maart 2014 tot en met zondag 9 maart 2014
5 Paasvakantie
Van maandag 7 april 2014 tot en met maandag 21 april 2014 (paasmaandag)
6 Vrije dagen van het derde trimester
Donderdag 1 mei 2014 (Feest van de arbeid)
Lokale verlofdag: vrijdag 2 mei 2014
Donderdag 29 mei 2014 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 30 mei 2014 (Brugdag)
Maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag)
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De zomervakantie begint op maandag 30 juni 2014

