Septemberprikkel
Dag jongen, dag meisje, dag sloeber, dag zonnetje,
dag kapoen, dag werkertje, dag sprotje, dag broer, dag zus,
… dag kleuter, dag leerling van onze VBA-school en
dag mama en papa die over de schouder meelezen.

School in zicht!
Eind augustus
2013

Met dit briefje willen we jullie graag prikkelen en
warm maken voor de start van het nieuwe schooljaar.
Vrije basisschool Blaarhoekstraat 4
8570 Anzegem 056/651890 (Directie)
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Info—en inleefmoment
voor startende peuters en hun ouders.
Donderdag 29 augustus 17.30—18.30 speciaal voor alle peuters
die starten tussen september en december. Voor de peuters die
starten vanaf januari tot eind juni is er zo’n moment tijdens de
kerstvakantie.
Inschrijven nog mogelijk voor peuters van het geboortejaar
2011. Nog een paar plaatsjes vrij!

De eerste schooldag.
Belangrijke data:
29/08 Snuffeldag
10/09—12/09 infoavond
20/09 Strapdag
(stappend of trappend
naar school)
21-22/09 Feest in het
dorp (Grijsloke)
25/09 pedagogische studiedag
30/09 Vrije dag
19/10 Kaas– en wijnavond V1
25/10 Kijkmoment
26/10 –3/11 Herfstvakantie
7/11 Schoolfotografie
11/11 Wapenstilstand
19/11 Feest grootouders
5/12 Sint op school
9/12 Start proeven
19/12 oudercontact en
rapporten

De leerkrachten en de ouderraad zorgen maandag voor een warm onthaal
en een hapje. Wat breng je mee op die
eerste dag?
 Een

schitterend humeur.

 Een

stralende zon.
 Je boekentas vol goede moed en
werklust, fijne wensen, een hart
voor iedereen op school, al jouw talenten.
 Samen met de ouderraad zetten we
het schooljaar verrassend in.
 Breng een mooie vakantiefoto mee
om onze kijkwand in de gang nog
even te laten knipogen naar de voorbije vakantie.
 Een

gezond tussendoortje

Zijn papa en mama
benieuwd hoe je de
eerste dag start? Ze
mogen even komen
piepen terwijl ze
nippen aan een kopje koffie.
… een schooltas op wieltjes
zien wij liever niet rollen in onze school!
Dank om uw begrip.

Luizenalarm:
Het zou goed zijn als elk
kind van bij de start luizenvrij naar school zou komen.
Alleen bij dergelijke samenwerking kunnen we die vervelende beestjes voorkomen op school. Controleer je samen met
ons de haren van uw kind?

Een nieuwe schoolstart:

29/05 Eerste Communie
26/04 Vormsel





Alle leerkrachten zetten hun beste beentje voor om hun klaslokaal in te richten waar kinderen structuur
vinden en zich mogen thuis voelen.
De klas van juf Marleen krijgt ondersteuning van meester Dieter. Elke dag zal meester Dieter te zien zijn in
Grijsloke, soms in de voormiddag, soms in de namiddag.
Het kleuterteam wordt versterkt door een derde kleuterleidster, want tegen het einde van
het schooljaar mogen wij op vandaag 51 kleuters verwachten. Juf Sarah zou aanvankelijk het kleuterteam versterken, maar zij kwam het leuke nieuws melden dat ze een derde kindje verwacht. Zij wordt
vanaf 1 september vervangen door Kimberley Vandenbroucke.




Juf Cathérine staat voor haar volledige opdracht in de centrumschool.
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school willen we ook onze aandacht verder richten op de werking voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Juf Veerle gaat dit verder uitwerken voor het
kleuter en eerste leerjaar en meester Dieter neemt dit op voor de lagere school.



Ter herinnering: De brieven van de school krijgen altijd het logo van de school en een kleurtje.



Witte brief: Een gewone infobrief die mag thuis blijven
Roze brief: een brief waarover de school graag antwoord krijgt. De brief of het strookje ervan moet aan
school terugbezorgd worden.
Nog een schooljaar in ons oud schooltje en daarna maken we de sprong naar de overkant. Mijn hart maakt
sprongetjes telkens ik door de bouwwerken wandel. Ze zijn volop bezig aan het dak, de deuren en ramen
worden opgemeten en de aannemers voor de technieken schieten in gang. We krijgen een prachtige
school!
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S C H O O L I N Z I C H T!

Veilig naar school.
Uiteraard vergeten we onze verkeersveilige inspanningen van de voorbije schooljaren niet.

Met Fluorien ben je gezien!
De fluojasjes gingen mee naar huis. Op de eerste schooldag verwachten we iedereen terug met zijn fluojasje.
We staan er op dat elk kind zijn fluojasje draagt.
Wie met de fiets naar school komt, doet zijn fiets altijd op slot in de fietsenstalling van de school.

Onze ouders engageren zich om de parkeerstrook voor de school te gebruiken
als kusje-en-weg-zone en de snelheidsbeperking te respecteren.

Welkom aan iedereen maar speciaal aan de
nieuwe gezichten op onze school.
Welkom op school
Peuter—eerste kleuter: Emile Lapeirre,
Floris De Bosschere, Liese Teugels, Alizee
Mouton, Depoortere Senne, Lowie Demeulemeester
Eerste leerjaar: Wannes Demeulemeester,
Scherpereel Izaura

Leerkrachten:


Kinderverzorgster Nathalie Haelvoet



Kleuterleidster: Kimberley Vandenbroucke



Turnleerkracht: Simon Naessens

Welke juf of meester wacht je op?
Kleuterschool:

Lagere school:

Peuter—eerste kleuterklas:

1ste graad: juf Marleen

Juf Katrien
Tweede—derde kleuterklas: Juf
Veerle
Ondersteuning voor de kleuterklassen: juf Kimberley
Kinderverzorgster: juf Joke Patteeuw (waarschijnlijk na nieuwjaar)

2de leerjaar: meester Dieter
2de graad: Juf Helena
3de graad: meester Filip
Zorgjuf: juf Joke en
juf Marleen

Godsdienstleraar: meester Lieven
Turnleerkrachten: juf Maithé Degroote en Simon Naessens
Secretariaat: Marie Paule (leerlingen)
Martine (boekhouding)
Directie: juf Hilde

Turnjuf: Juf Kimberley

Samenwerking met de gemeente?
Voor het busvervoer tijdens de schooluren en de opvang gaan de
Anzegemse scholen intenser samenwerken met de gemeente.
Onze schoolbus wordt geschiedenis en de factuur voor de opvang zal voortaan betaald
worden aan de gemeente.
De gezichten in onze opvang zullen wel niet veranderen. Erika blijft ons opvangmoeke.
De afspraken voor de opvang blijven dezelfde.
Het busproject en het opvangproject draait in zijn ontwikkelingsfase en zal indien nodig
bijsturing krijgen.

Een gezond fruitig tussendoortje tijdens de
speeltijd.
Net zoals vorig schooljaar zorgt onze ouderraad terug voor een gezond fruitig tussendoortje. De kostprijs voor dit project wordt volledig gedragen door onze ouderraad en subsidies van het logo,
waarvoor dank.
Voor onze school is het terug fruitdag op dinsdag
Voor de morgenspeeltijd op dinsdag zorgen de kinderen zelf
en in de namiddag zorgt de ouderraad voor een fruitig tussendoortje. De andere dagen mag een koek meegebracht
worden, snoep blijven we weren uit onze school.

Joepi! Er is er eentje jarig!
Verjaardagen worden graag gevierd in de klas. Wij willen er op aandringen om het tractaat zoals de voorbije jaren zo sober mogelijk te houden. We willen vooral de klassfeer rond die verjaardagen in de kijker
zetten..
Een zelfgebakken taart, een stukje fruit, een cake is dan welkom …
Wij zullen voortaan drankjes, speelgoed, schrijfspullen, zakjes snoep …
terug meegeven naar huis.

Opvang
Voorschoolse opvang:

In onze school van 7.30 tot 8.30
Naschoolse opvang:
Korte opvang 16.00—18.30
Ons opvangmoeke is nog steeds Erika.
Zoals vorige jaren zal er nog huiswerkklas zijn. Wie wil aansluiten bij de
huiswerkplaats, koopt hiervoor een huiswerkkaart bij de juf of meester. De
huiswerkklas wordt immers georganiseerd door onze school.
De opvang zal voortaan niet meer doorgaan in een klas maar doorgaan in de vroegere
computerklas, die we hebben vrij gemaakt als extra ruimte.
Wil je kind(eren) telkens begeleiden tot in de opvang en tot bij de
opvangverantwoordelijke. Stap daarom naar de tuin tot op de speelplaats, ga dan
naar rechts tot aan het kleine poortje en neem de deur links.
Er is elke dag toezicht op de speelplaats vanaf 8.20. Laat dus uw kinderen niet
zonder toezicht achter aan de schoolpoort of op de speelplaats! Wie vroeger op school
aankomt moet verplicht naar de opvang met de vergoedingsregeling.

Inleef—en infomoment voor startende
peuters op donderdag 29 augustus
17.30 –18.30
De eerste stapjes op school zijn een belangrijk gebeuren voor onze allerjongsten en hun ouders. Wij houden in de centrumschool en de afdeling ‘De verrekijker’ nog een snuffeldag voor de startertjes
en hun ouders. Zij kunnen samen met mama en papa al even komen kennis maken met de klas en hun juf. Op
die dag zal je ook te weten hoe de klassen georganiseerd worden.

Welkom dus aan de ouders en hun peuter die zal starten tussen september en
eind december of ouders die hun kindje (van het geboortejaar 2011) nog wensen
in te schrijven.

