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Schooljaar 2018-2019 I Nieuwsbrief nummer 1 I september 2018

Van harte welkom!
Namens het schoolbestuur en het schoolteam heten wij u van harte welkom op onze school! Het schoolteam staat
klaar om er voor uw kind(eren) een bijzonder leerrijk, aangenaam, gezellig schooljaar van te maken!
‘DOL op WERELDBOL’, dat is het jaarthema van komend
schooljaar. Met dat thema kunnen we, letterlijk en figuurlijk,
vele richtingen uit. Van Afrika tot in Amerika, maar ook van
diversiteit tot respect tussen en voor medemensen en zorg en
aandacht voor de prachtige natuur in die mooie wereld. Met
die verschillende perspectieven laten we de kinderen kennis
maken. Hand in hand verkennen we wat de adembenemende
wereld hen te bieden heeft. Met de klas maken ze als het ware
een wereldreis, samen erop uit, op avontuur. Houden van de
wereld en houden van elkaar, daar streven we ook weer dit
schooljaar naar.

Wij wensen uw kind(eren) en uzelf een aangenaam, gezellig en leerrijk schooljaar
toe en danken u voor het vertrouwen!
Wie doet wat?
In bijlage 1 vindt u een overzicht van het schoolteam met de taak en het e-mailadres
van elke leerkracht. Zoals u weet, geven wij de voorkeur aan een persoonlijk contact
wanneer bepaalde zaken moeten besproken worden. E-mail kan natuurlijk handig
zijn voor kleine praktische zaken of om een afspraak te maken.
Infoavonden
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij weer de traditionele infoavonden. Het is
een echte aanrader voor elke ouder die samen met zoon en/of dochter mee op stap
wil gaan gedurende dit schooljaar. De klaswerking (gewoontes, klasafspraken en
dergelijke meer) wordt door de leerkracht op een deskundige en aangename manier
uitgelegd.
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De avond ziet er telkens als volgt uit: een algemeen gedeelte door de directeur, de
concrete werking in de klas door de leerkracht en een receptie om te klinken op het
nieuwe schooljaar. De infoavond voor de wijkafdeling ging reeds door op vrijdag 31
augustus. De andere infoavonden gaan door op:




dinsdag 4 september 2018 om 19.30 uur voor alle ouders van de leerlingen
van de 1ste leerjaren
donderdag 6 september 2018 om 19.30 uur voor alle ouders van de leerlingen
van de 2de, 3de, 4de , 5de en 6de leerjaren
vrijdag 7 september 2018 om 19.30 uur voor de kleuterafdeling van onze
centrumafdeling.

Wij hopen u te mogen ontmoeten!
Enkele praktische afspraken
Kinderopvang – leerlingenvervoer – warme maaltijden


Zie bijlage 2 : gelieve dit in te vullen en ten laatste tegen woensdag 5 september
af te geven



Vanaf dinsdag 4 september is er een warm middagmaal verkrijgbaar;
het menu vindt u terug op onze website en in de kijkkastjes; gelieve er rekening
mee te houden dat er geen vegetarische of glutenvrije maaltijden verkrijgbaar
zijn.



Gelieve wekelijks de ‘melkbriefjes’ in te vullen; bij eventuele wijzigingen kunt u
de school nog steeds verwittigen maar gelieve wijzigingen zoveel mogelijk te
beperken a.u.b.; in ieder geval voor 9 uur verwittigen indien verandering nodig is
(telefonisch 09/3693023 of per mail secretariaat@vrijebasisschoollaarne.be).

Abonnementen


Zie bijlage 3: hierop vindt u een overzicht van de mogelijke abonnementen op
interessante uitgaven: dit is volledig vrijblijvend (Averbode – Leesleeuw – Maanroos-vis en dergelijke meer). (eerste leerjaren krijgen dit aanbod op de
infoavond)



Om praktische redenen bieden wij enkel jaarabonnementen aan; dit is trouwens
een aantal euro goedkoper dan trimestriële abonnementen.

Fruitproject
Dit schooljaar nemen wij opnieuw deel aan het fruitproject ‘Oog voor lekkers’ om de
volgende redenen:



wekelijks ontvangt elk kind een stuk fruit (appel, peer, kiwi, banaan, of ander);
wij willen op deze manier de gezonde gewoonte van het eten van fruit stimuleren
u betaalt hiervoor als ouder slechts éénmalig € 7 voor een heel schooljaar (de
subsidies zijn dit schooljaar beperkter dan vorige schooljaren, vandaar de iets
hogere prijs).
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Dus dit is een absolute aanrader; we hopen dat ieder kind zal deelnemen aan dit
fruitproject. Om deel te nemen, gelieve het strookje op bijlage 2 in te vullen.
Nakijken van de leerlinggegevens
U krijgt vandaag apart ook een leerlingenfiche mee. Wilt u deze nakijken, de nodige
wijzigingen aanbrengen en verder aanvullen a.u.b.? Vooral ook graag het e-mailadres
invullen indien u hierover beschikt.
Privacywetgeving (GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescheming)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het opslaan, verwerken en
uitwisselen van gegevens. Onze school verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Bij vragen hieromtrent kan het
aanspreekpunt informatie veiligheid geraadpleegd worden via: privacy@ksrs.be.
Verder vindt u in het kader van deze wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy,
informatie op de website over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren,
en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. U kunt hiervoor de link
‘Privacybescherming’ rechtsboven op de homepagina aanklikken.
Foto’s op de website/privacybescherming
De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en/of video-opnames van kinderen
tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en een
eventuele schoolkrant. Vaak gaat het om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde
groeps- en klasfoto’s. Er worden ook individuele foto’s gemaakt om uw kind een badge voor
de boekentas te bezorgen. Gezien de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR)
moeten wij akkoord van u vragen voor elke manier van fotopublicatie. De brief hierover zal
u heel binnenkort ontvangen.
Therapie tijdens de lesuren (o.a. logopedie)
Op vraag van onze leerkrachten, in het kader van een goede klas- en zorgwerking in onze
school, en op advies van het CLB en inspectie, blijft het principe gehandhaafd dat onze
leerlingen van de lagere school tijdens de lesuren geen therapie door externen kunnen
krijgen. Er kunnen wel nog therapieën op school verstrekt worden voor of na de schooluren
en tijdens de middagpauze.
Medicatie
Indien uw kind(eren) medicijnen moet(en) innemen op school, hebben wij een doktersattest
nodig. Wij mogen geen enkele medicatie toedienen zonder medisch attest; dit zijn duidelijke
richtlijnen van het CLB. Zelfs voor een hoestsiroop of dergelijke meer hebben wij een
doktersattest nodig. Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.!
Leerlingen die alleen de school mogen verlaten
Om een duidelijk zicht te hebben op de leerlingen die ’s middags en/of ’s avonds alleen naar
huis mogen (per fiets of te voet), vragen wij om het nodige in te vullen op bijlage 4.
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Fietsers en voetgangers verlaten nooit alleen de school! Zij moeten steeds mee met
de rij die door een leerkracht wordt begeleid.



U mag uiteraard uw kind ’s middags of op het einde van de schooldag op de
speelplaats afhalen.

Te laat op school of te vroeg afhalen


In het kleuteronderwijs gebeurt het wel eens dat kleuters te laat in de klas
binnenkomen. Uitzonderlijk kan dit wel eens gebeuren en daarvoor tonen wij dan ook
begrip. Maar laat dit a.u.b. geen gewoonte worden! Het onthaal in de klas is immers een
belangrijk moment en dit gebeurt best ongestoord. Ook in de lagere klassen wordt
iedereen uiterlijk om 8.30 uur verwacht.



Er mag niemand vroeger uit de klas gehaald worden, tenzij dit op voorhand werd
afgesproken met de leerkracht en/of directeur! De schooluren dienen gerespecteerd te
worden.

Prijslijst
Op bijlage 5 vindt u de prijslijst van warme middagmalen, drankjes, abonnementen, en
dergelijke meer.
Drankjes voor onze leerlingen
Zoals u weet, kunnen kinderen op school allerlei drankjes verkrijgen. Het is niet de
bedoeling om zelf drankjes mee te brengen. Wij voorzien ook gewoon kraantjeswater, dat is
uiteraard gratis. Kinderen kunnen verder kiezen uit het volgende aanbod (u dient de keuze
vooraf aan te geven aan de hand van het melkbriefje):



in de voormiddag: melk, chocomelk (lactosevrij en minder suiker),
appelsinaasappelsap, water
’s middags: melk, chocomelk, sinaasappelsap, appelsinaasappelsap, appelshake,
bruisend water, plat water, kraantjeswater, soep.

Overzicht verlof – en vakantiedagen
Een overzicht vindt u op de rugzijde van deze nieuwsbrief.
Maandplanning september 2018
Deze maandplanning ontvangt u ten laatste op dinsdag 5 september.
Voor- en naschoolse opvang
Alle leerlingen kregen reeds vorig jaar in september een badge met hun foto. We zijn blij
dat de kwaliteit van de badge zeer goed is en hopen dat dit kaartje ook dit schooljaar nog
aan de (nieuwe) boekentas hangt. Aan de nieuwe leerlingen wordt een badge bezorgd in de
maand september. De badge wordt ook in de opvang gebruikt (wordt ingelezen bij het
verlaten van de opvang).
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Organisatie van de naschoolse opvang op de centrumafdeling
Om te zorgen dat de naschoolse opvang op de centrumafdeling vlot verloopt en een
aangenaam en leuk moment is voor de kinderen, zullen we volgende afspraken maken:
-

-

de leerlingen van de 3de, 4de, 5de en 6de leerjaren zullen verplicht in de studie blijven
tot minimaal 16.30 uur (uiteraard kan u hen vroeger afhalen); om 16.30 uur zullen
zij samen met een persoon van toezicht naar de polyvalente zaal gaan om hun
boekentas daar te plaatsen; daarna kunnen de kinderen die dat willen een drankje
drinken;
de kleutertjes en de kinderen van 1ste en 2de leerjaren spelen op de
kleuterspeelplaats en bij slecht weer in de polyvalente zaal
vanaf de 3de leerjaren spelen de kinderen op de speelplaats van de lagere afdeling en
bij slecht weer in de turnzaal.

Naschoolse opvang op onze wijkafdeling
Gezien de werkzaamheden in de buurt van en aan onze wijkafdeling, zullen we omwille van
de veiligheid opnieuw naschoolse opvang organiseren de eerste maanden van dit
schooljaar. Deze naschoolse opvang gaat door elke schooldag van 15.30 uur tot 17.30 uur!
Opgelet: dus dit schooljaar niet tot 18.00 uur op de wijkafdeling maar tot 17.30 uur. Op
woensdag gaat de opvang door van 12.10 uur tot 14.00 uur. Zodra de werkzaamheden
achter de rug zijn, zullen de kinderen terug met de schoolbus naar de opvang in de
centrumafdeling worden gebracht. We houden u op de hoogte ten gepasten tijde.
Stille studie
Ook dit schooljaar organiseren we weer stille studie voor onze leerlingen. Deze studie gaat
door in de grote zaal voor de 3de, 4de, 5de en 6de door in de grote zaal. Om te garanderen dat
de leerlingen rustig kunnen werken en minimaal gestoord worden, willen we vragen dat u,
bij het afhalen van uw kind, binnenkomt in de zaal maar aan de deur blijft wachten tot uw
kind zich heeft klaargemaakt. Zo vermijden we dat de stille studie voortdurend gestoord
wordt door praten en wandelen in de grote zaal. De persoon van toezicht zal u hieraan
herinneren wanneer u uw kind afhaalt. Wij danken u voor uw medewerking hierin. Voor de
eerste leerjaren gaat de studie door in 2LB en 5LA.
Werkzaamheden in de omgeving van de school
De uitgebreide werkzaamheden in de buurt van de hoofdschool zullen weldra ook starten.
Daarom zal een persoon van toezicht elke morgen aanwezig zijn om 8 uur om de kinderen
in de Molenstraat de baan veilig te laten oversteken. In de Wegvoeringstraat zal zoveel als
mogelijk de politie aan het voetpad staan. We zullen voortdurend het gesprek aangaan met
de beleidsmensen op de gemeente en met de aannemer(s) om de veiligheid als absolute
prioriteit te stellen voor onze kinderen.
Rapporten
Om u als ouder goed te informeren over de ontwikkeling en leerprogressie van uw
kind(eren) krijgen alle leerlingen van de lagere afdeling een rapport mee naar huis. Wij
voorzien een rapport op vrijdag 5 oktober en daarna ongeveer om de zes weken. Dat zijn
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zeven rapporten voor het hele schooljaar; dit geldt voor alle leerjaren behalve de eerste
waar het 1ste rapport voor de herfstvakantie wordt meegegeven en het 2de voor de
kerstvakantie. Alle rapporten (puntenrapport en sociale vaardigheden, leren leren,
welbevinden en betrokkenheid, muzisch portfolio, ict, bewegingsportfolio) zijn gebundeld in
één map. Er wordt telkens aangegeven wat u moet bekijken en waar u moet handtekenen.
Zwemmen
In de lagere afdeling gaan alle leerlingen om de veertien dagen zwemmen in het domein
Puyenbroeck in Wachtebeke. Het zwemmen start in november. De zweminitiatie voor de
derde kleuterklas die doorgaat in de Warande in Wetteren, start vanaf donderdag 20
september.
Schooltoelage
Een schooltoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de
school te helpen dragen. Of u recht heeft op zo’n toelage hangt in grote mate af van de
samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen
toelage. Meer informatie kunt u bekomen via school (infofolders en aanvraagformulieren
beschikbaar op het secretariaat) of via de website www.studietoelagen.be. De aanvraag
dient ten laatste op 1 juni 2019 in het bezit te zijn van de afdeling Studietoelagen.
Oudercomité
Wie meer betrokken wil worden bij de schoolwerking, kan zich aansluiten
bij het oudercomité. Dit comité bestaat uit een groep bijzonder
enthousiaste ouders die dit schooljaar zes keer samenkomen. Op deze
bijeenkomsten worden allerlei zaken besproken en komen de
verschillende werkgroepen aan het woord (pedagogische infoavond,
verkeersveiligheid, taartenverkoop, Sinterklaas, Pasen, afscheid 6de
leerjaar) om hun specifieke elementen toe te lichten.
Wil je iets meer doen voor de school in het belang van alle kinderen of wil je gewoon
meedenken achter de schermen? Dan ben je hartelijk welkom op de infovergadering die
speciaal hiervoor wordt georganiseerd op woensdag 19 september 2018 om 20.00 uur
in de polyvalente zaal van de centrumschool. Er volgt nog een uitnodiging door het
oudercomité!
Klasgroepen
In de lagere afdeling maakten we van elk leerjaar twee nieuwe klassen. Zoals u wel weet,
gebeurt dit in het kader van onze opdracht rond het werken aan sociale vaardigheden. Dat
betekent dat wij weer heel sterk zullen inzetten op de groepsvorming gedurende de eerste
weken van het schooljaar. We hebben daarover al veel afspraken in elke klas gemaakt. Een
bijkomende afspraak dit schooljaar is dat de leerkracht van elke klas elke leerling een hand
geeft bij het binnenkomen ’s morgens. Dit is een heel beleefde manier die we terzelfdertijd
ook leren aan de kineren. We begroeten elkaar met een handdruk en in dit kleine moment
ontvangt de leerkracht soms reeds info over hoe een kind zich voelt (vaak via non-verbale
taal) (bijvoorbeeld: als een kind zich niet goed in zijn vel voelt, zal de leerkracht dit soms
reeds gemerkt hebben bij het binnenkomen).
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Zin in leven, zin leren!
‘Zin in leren! Zin in leven!’: dat is waartoe het leren in onze
basisschool bij de leerlingen moet leiden. Rekening houdend met
de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij onze
leerlingen is dat een ambitieuze doelstelling. Het nieuwe
leerplanconcept met die prachtige nieuwe titel ‘Zin in leren! Zin in
leven!’ zal ons helpen om deze onderwijsuitkomst te realiseren. Dit
nieuwe leerplan vindt geleidelijk aan zijn ingang vanaf dit
schooljaar . Naast de vele ‘cultuurgebonden ontwikkelvelden’
(zoals taalontwikkeling, ontwikkeling van het wiskundig denken,
ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, muzische ontwikkeling, mediakundige
ontwikkeling, katholieke godsdienst) ligt een heel sterke nadruk op de ‘persoonsgebonden
ontwikkelvelden’ (zoals socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van een innerlijk
kompas, ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid, motorische en zintuiglijke
ontwikkeling). Dit nieuwe leerplan geldt voor alle basisscholen van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen.
Aan iedereen een schitterend leerrijk schooljaar
We wensen alle leerlingen een schitterend leerrijk schooljaar toe! Heeft u verder nog vragen
en/of opmerkingen? Dan bent u uiteraard welkom of stuur gerust een mailtje naar
info@vrijebasisschoollaarne.be of directie@vrijebasisschoollaarne.be.
Wij danken u voor het vertrouwen in onze school.
Met vriendelijke groeten
Erwin De Moor
directeur
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Pedagogische studiedagen en vakantiedagen voor volgend schooljaar 2018-2019

Pedagogische studiedag (geen school)
Herfstvakantie
Pedagogische studiedag (geen school)
Kerstvakantie
Lokale verlofdag
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag (geen school)
Paasvakantie
Feest van de Arbeid
Lang weekend O.L.H. Hemelvaart
Lang weekend Pinksteren
Lokale verlofdag

Woensdag 3 oktober 2018
Vanaf zaterdag 27 oktober tot en met zondag
4 november 2018
Woensdag 5 december 2018
Vanaf zaterdag 22 december tot en met
zondag 6 januari 2019
Vrijdag 8 februari 2019
Vanaf zaterdag 2 maart tot en met zondag 10
maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Vanaf zaterdag 6 april tot en met maandag 22
april 2019
Woensdag 1 mei 2019
Vanaf donderdag 30 mei tot en met zondag 2
juni 2019
Vanaf zaterdag 8 juni tot en met maandag 10
juni 2019
Dinsdag 11 juni 2019

Een aantal activiteiten op schoolniveau

Start van het nieuwe schooljaar
Infoavond eerste leerjaren
Infoavond 2de tot 6de leerjaar
Infoavond kleuterschool wijkafdeling
Infoavond kleuterschool centrumafdeling
Kampvuuravond
Heilig Vormsel
Eerste communie
Schoolfeest
Einde schooljaar

Maandag 3 september 2018
Dinsdag 4 september 2018 om 19.30 uur
Donderdag 6 september 2018 om 19.30 uur
Vrijdag 31 augustus 2018 om 19.30 uur
Vrijdag 7 september 2018 om 19.30 uur
Zaterdag 17 november 2018
Zondag 12 mei 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 5 mei 2019
Vrijdag 28 juni 2019
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