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De kleine school waar grote dingen gebeuren
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Terugblik schoolreis- zeeklas
We kijken terug op een geslaagde schoolreis en zeeklas. Het prachtige weer droeg
hier uiteraard aan bij. Een welgemeende dankjewel aan de leerkrachten voor de
intense week.
Weekopdrachten: iedereen fluo en carfree-week
Volgende week willen we nog eens voluit gaan voor het consequent gebruik van een
fluojas. Tegelijk willen we ook ons best doen om het aantal auto’s aan onze
schoolpoort te beperken. Fietsen (met helm), te voet of carpoolen is de boodschap. Al
begrijpen we wel dat dit niet voor iedereen mogelijk is.
Middagpauze
De meeste kinderen eten op school. Aan de kinderen, die naar huis gaan eten, willen
we vragen niet voor 12.45 terug naar school te komen, zodat het reftergebeuren
rustig kan afgerond worden. Bedankt!
Nieuwe zwemregeling
Omdat de capaciteit van de bus en het zwembad beperkt is, zullen we voortaan gaan
zwemmen met 2 leefgroepen. Het jongste lager (1ste en 2de leerjaar) gaat altijd
zwemmen, omdat zij vaak nog leren zwemmen. Het midden en oudste lager gaat
afwisselend zwemmen en turnen. Op 2 okt gaat het jongste lager en midden lager
zwemmen. Het oudste lager krijgt van hun klasleerkracht ondertussen
bewegingsopvoeding. Op 16 okt gaat het midden lager niet zwemmen.
Voor- en naschoolse opvang: vooraf inschrijven!
De voor- en naschoolse opvang is in handen van de gemeente. Vooraf inschrijven (of
uitschrijven) is noodzakelijk (kan tot daags voordien tot 13.00) om boetes te
vermijden. Wie ziek is, moet ook bij de buitenschoolse opvang een ziektebriefje
binnen brengen. Je hebt dus een attest voor de school én voor de opvang nodig.
Zorgoverleg voor bepaalde kinderen
Sommige kinderen worden extra begeleid en af en toe zitten we hiervoor samen met
de ouders, het CLB, de begeleidingsdiensten,…. Dit gebeurt zoveel mogelijk tijdens de
schooluren om leerkrachten niet teveel te belasten. Om de klaswerking zo weinig
mogelijk te storen zal dit overleg steeds met 1 leerkracht van de school zijn (ofwel
zorgjuf ofwel klaslkr) en maximaal 3 kwartier in beslag nemen.
Medisch toezicht voor L 4 : do 1 okt (VM)
Op do 1 okt komt het CLB voor medisch toezicht voor het vierde leerjaar in de school.

Vrije dag : 5 okt
Op ma 5 okt hebben we onze eerste vrije dag. De gemeentelijke opvang opent zijn
deuren.
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