Vakantieprikkel 2012
VBA Anzegem, De Verrekijker

Vakantie’tijd’
Tijd om de tijd eens ‘echt’ tijd te laten zijn.
Tijd om jezelf terug te vinden in de kleine
dingen die anders zo banaal lijken.
Tijd om tijd te maken.

Tijd om mensen te ontmoeten of opnieuw te
ontmoeten.

Tijd om tijd te verliezen zonder dat die tijd echt verloren is.

Tijd om eens tijd te hebben voor jezelf en alle mensen die je lief hebt.
Tijd om die dingen te zien waar je anders achteloos aan voorbij loopt.
Tijd om te luisteren naar wat je anders niet hoort.
Tijd om te proeven wat je anders niet smaakt.

Tijd om intens te voelen wat je anders niet voelt.
Vakantietijd, een tijd om van
kop tot teen te leven en te
genieten.

Geniet van de vakantie’tijd’!
Prettige vakantie
VBA-directie, juf Hilde

Bewaar dit krantje … het bevat belangrijke data en info voor volgend schooljaar.

Onze schoolkalender voor 2012-2013
- 30 augustus: Snuffeldag voor startende peuters.
o ‘Centrumschool’ : 16.00- 17.00
o ‘De Verrekijker’
- 3 september: Eerste schooldag en 1ste peuterinstapdag

De kalender voor volgend schooljaar kan je vinden als
gekleurde bijlage in het midden van deze prikkel.

Welkom bij ons op school
Volgens de inschrijvingen zal onze VBA- school ‘De
Verrekijker ‘volgend schooljaar groeien tot bijna 50
kleuters en 60 kinderen tellen voor de lagere school.

Nieuwe wetgeving voor het schooljaar 2012-2013
Inschrijvingsperiodes in volgend schooljaar voor het schooljaar
2013 - 2014
Vanaf volgend schooljaar wordt elke school verplicht om
inschrijvingsperiodes te organiseren. Voor de inschrijvingsperiodes zaten alle
directies van de Anzegemse scholen samen om tot de volgende afspraak te
komen:
1ste inschrijvingsperiode voor broers en zussen en kinderen van
personeel: van 1 september tot 28 februari.
2de inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen: vanaf 1 maart
Capaciteitsbepaling:
Vanuit de overheid zijn wij verplicht om onze capaciteit te bepalen per
afdeling. Voor onze school betekent dit het volgende
Centrumschool:
kleuterschool: maximum 96 kleuters. (Dit betekent een gemiddelde van 24
kleuters per leeftijdsgroep.)
lagere school: maximum 144 kinderen. (Dit betekent een gemiddelde van
24 kinderen per klas.)

De Verrekijker:
kleuterschool: maximum 96 kleuters. (Dit betekent een gemiddelde van 24
kleuters per leeftijdsgroep.)
lagere school: maximum 144 kinderen. (Dit betekent een gemiddelde van
24 kinderen per klas.)
Voor de Verrekijker geldt dit aantal alleen als wij zijn ingetrokken in onze
nieuwe school.

Dank omdat je samen met ons school hebt gemaakt.
Dag peutertje, dag kleuters groot en klein, dag kleuters te groot geworden
voor de kleuterschool, dag grote en kleine meid, dag stoere of schuchtere
jongen, dag kapoen, dag wijsneus, dag schatje, dag denker, dag doener,dag
popje, dag grote vriend, dag creatieveling en sportieveling … tot over 2
maanden.
Dag jongen en meisje te groot geworden voor onze school,
Pluk voldoende energie in de vakantie en neem zoveel mogelijk mee van
wat we je probeerden te leren om de nieuwe sprong te maken.
Dag juf en meester,
Kijk nog even fier achterom naar het
traject dat je met jouw kinderen hebt
afgelegd. Snuif voldoende
vakantievreugde op om de batterijen
terug op te laden.
Dag elke helpende hand uit de school,
Jouw handen krijgen nu even rust. Ze
waren uiterst welkom om aan ons
schoolgebeuren net dat ietsje meer te
geven.

De ouderraad bracht de kinderen met hun
schoolbelevenissen in de kijker via hun infokrantje.
Dank aan alle ouders van de ouderraad voor jullie grote inzet voor onze
school. Een speciaal dankwoordje aan alle leden die uitstromen. Dank voor
jullie jarenlange inzet. We zullen jullie missen!
-

Eerste schooldag
Feest in het dorp
ontbijtactie
ondersteuning tijdens oudercontacten
grootouderfeest
dag van de leerkracht
…

Onze nieuwe school
Er werd al veel over de nieuwe school gepraat. Er werd al heel wat
(denk)werk achter de schermen verricht …
Ondertussen kan je merken dat het terrein is afgebakend.
Op 9 juli beginnen de werken officieel en zal je werkelijk onze
school dag na dag zien groeien.
Info over de nieuwe school kan je vinden op www.verder-kijken.be

De organisatie van de klassen .
Onze kleuterafdeling
Onze kleuterploeg: juf Katrien Derycke, juf
Veerle Notebaert, juf Sarah Desutter, juf
Cathérine (kleuterturnen en schrijfdans)
Beide kleuterklassen zullen ondersteuning
krijgen met als doel:
- voor de jongsten de juf een paar handen
bijgeven
- zorgenkinderen optillen
- schrijfdans
Onze lagere school
Onze leerkrachtenploeg: juf Marleen, juf Helena, meester Filip, meester
Dieter, meester Lieven (godsdienst), meester Dominique (turnen) trekken
de schoolboot in Grijsloke
Zorg: juf Joke Temmerman, juf Marleen Furniere

Onze grote eerste graad wordt elke voormiddag opgesplitst in een eerste en
tweede leerjaar.

Een goede communicatie in het belang van onze school!
Aan het einde van een schooljaar wordt
de spanningsboog soms iets groter en
komen opgekropte frustraties of
bezorgdheden soms naar boven. In het
belang van onze schoolwerking en het
engagement dat we aangaan om voor
uw kind een leertraject op te zetten is
het daarom heel belangrijk dat
problemen of bezorgdheden over
het schoolgebeuren tijdig worden
gemeld. Op die manier kunnen
problemen of bezorgdheden onmiddellijk aangepakt worden, ofwel door de
leerkracht , ofwel door directie of indien nodig door het schoolbestuur.
En ook al lijkt het soms dat er geen gevolg gegeven wordt aan een
zorgvraag, met elke bezorgdheid wordt er iets gedaan.
Dank om uw begrip en vertrouwen.

Financieel.
Maximumfactuur:
Dit is het bedrag dat wij aan ouders mogen vragen om onze werking wat
levendiger te maken. (Zwemmen, uitstapjes, schoolreis …)
De overheid heeft de maximumfactuur aangepast.
 Kleuter: 25 euro (twee- en driejarigen) 35 euro (vierjarigen) 40
(vijfjarigen)
 Theatervoorstelling
4 euro
 Uitstapjes en schoolreizen
tot 36 euro voor
vijfjarigen
 Lager: 70 euro
 Theatervoorstelling
4 euro
 Zwemmen om de 14 dagen
30 euro
1,60 per beurt voor vervoer en zwembeurt (1ste leerjaar
gratis)
 Schoolreis en andere uitstapjes
34 euro
 Sportdag (minimumbijdage)
2 euro (tot 10
euro volgens de gemaakte sportkeuze)
Buitenschoolse opvang
De gemeentelijke opvang voerde al een index-aanpassing door voor de
vergoeding van opvang. Wij passen de prijzen aan vanaf september.

o per begonnen half uur
 0,89 euro (eerste kind)
 0,67 euro (meerdere kinderen)
o Kinderen laattijdig afhalen:
 Dezelfde regeling van de gemeente geldt ook bij ons op
school.
 Na sluitingstijd wordt het begonnen half uur
aangerekend.
 Bij herhaald laattijdig afhalen van uw kind, d.w.z.
afhalen na sluitingstijd de derde maal binnen het
tijdsbestek van de lopende maand, wordt een bedrag
van 15,40 aangerekend. Bij frequent laattijdig afhalen
vragen we om een andere oplossing te zoeken die beter
aansluit bij uw opvangbehoeften.
Prijs bosklas
- Kostprijs bosklas dit schooljaar: 180 euro (verblijf, vervoer, sportdag,
uitstapjes …)
o Bijdrage ouders: 130 euro
o Bijdrage ouderraad: 37,5 euro
o Bijdrage school: normaal 13,5 euro = bijdrage vanuit de
inspanningen van de pannenkoekenactie.

Nieuw voor volgend schooljaar
Voor de lagere school
o Na een succeservaring met de nieuwe methode voor Frans in het
5de leerjaar, starten we volgend schooljaar met deze methode in
het 6de leerjaar. Deze methode sluit ook perfect aan bij de
overstap naar het secundair.
o Wereldoriëntatie:
 De methode Mundo draaide een jaartje op proef en wordt
volgend schooljaar aangekocht.

o Nieuwe bankjes voor het eerste en tweede leerjaar.

De schoolpoort gaat dicht.
De boekentas krijgt een andere bestemming.
Neem tijd om languit te genieten en even te herbronnen.

Dank je wel aan iedereen die
zich op de één of andere
manier inzet voor onze VBAschool.

Een prettige vakantie!
De directie zal de eerste weken van de vakantie in de centrumschool te bereiken zijn om dan
vakantie te nemen tot na 15 augustus.
Te bereiken op:
056/651890 of 0479/463139

