Septemberprikkel 2019
VBA Anzegem, Centrum

Dag iedereen! Voelen jullie die schoolkriebel ook al?
Alle leerkrachten zijn al op school aangekomen en maken zich
klaar om er een warme en spetterende start van te maken.

Kom je op donderdag 29 augustus al eens goeiedag
zeggen in je nieuwe klas?
Je bent welkom tussen 16.00 – 17.30 uur.
Dit schooljaar staat in teken van Zita Zorg en haar gevoelens.
Op de eerste schooldag willen we jullie allemaal warm verwelkomen!

Op 2
jouw knuffel
De ouderraad
kinderen een

september is het tijd om iedereen terug te ontmoeten. Breng op die dag
mee, en kleed jezelf maar in je lievelingskleuren.
verzorgt het onthaal. Voor de ouders een kopje koffie en voor de
ontbijt.

De organisatie van klassen ziet er als volgt uit:
Peuter – 1ste kleuter: Juf Kim en juf Nathalie
2de kleuter: Juf Karlien
3de kleuter: Juf Katty
Kinderverzorgster: Juf Stefanie/ turnleerkracht: juf Ann
1ste leerjaar: Juf Sofie Parret
2de leerjaar: Juf Katie
3de leerjaar: Juf Sofie Demeulemeester

4de leerjaar: Juf Céline
5de leerjaar: Juf Greet Cosaert
6de leerjaar: Juf Greet Speleers
Zorgleerkracht: Juf Joke
Turnleerkracht: Juf Maithé
Godsdienstleerkracht: Meester Lieven
Secretariaat: Martine en Griet
Directie: Hilde Staelens

Enkele afspraken om mee te nemen van bij de start:
-

-

-

-

-

-

Ouders zijn altijd welkom op school, maar om overzicht te houden bij schoolbegin en schooleinde
vragen wij graag het volgende:
o Zet je kinderen af binnen de poort en aan de witte stopstreep
o De allerkleinsten mogen in het begin naar de klas gebracht worden, maar na een 2-tal weken zal
je merken dat ze dit best al alleen kunnen.
o Haal de kinderen af binnen de schoolpoort.
o Gebruik de ingang/uitgang via de Wortel, niet via de Kerkstraat.
o Wees stipt … op die manier kan de leerkracht van bij het schoolbegin haar aandacht richten op
de klaswerking.
 Schoolstart 8.40 (toezicht op de speelplaats vanaf 8.20! Wie voor 8.20 op het
schoolterrein komt moet verplicht naar de betalende opvang! )
 Schooleinde 16.00, woensdag 11.50, vrijdag 15.00
Op maandag en woensdag is het fruitdag! Dit betekent dat er alleen fruit mee komt naar school. Op
maandagmiddag wordt er een stukje fruit aangeboden door ons fruitproject.
Wij werken aan een afvalbeleid op school. Dit betekent dat wij proberen het afval op onze school te
beperken. Daarom vragen we ook het volgende:
o Koekjes - boterham mee in genaamtekende koekendoosjes. (geen verpakte koekjes meer)
o Een herbruikbare waterbeker, die in de klas kan bijgevuld worden. De kleuters hebben hun
gepersonaliseerde drinkbeker in de klas.
o Op school komt er een compostvat waar tuinafval alsook het fruitafval in terecht kan.
Aandacht ook voor een veilig schoolbegin. We zijn een school in beweging … uw kind moet echt niet
aan de schoolpoort afgezet worden met de auto. Een eindje stappen is voor allen gezond en maakt de
schoolomgeving rustiger (Het rond punt is verkeersvrij!)
De volgende drankjes worden op school aangeboden. (Vrijblijvend om drankje te kiezen)
o Water (drinkfonteintjes – kraantjes in de klas)
o Fruitsap (welk fruitsap wordt aangeboden vind je in bijlage) Ieder kind krijgt op de eerste
schooldag een gratis fruitsap.
o Melk (Dit zit ook in een project. De kinderen krijgen per week en dit gedurende 10 weken, gratis
een portie melk aangeboden – later meer info)
o !! Kleuterafdeling biedt de ganse dag … alleen water aan!
Communicatie
o Voortaan proberen we zo veel als mogelijk de schoolberichten via e-mail te versturen. Alle emailadressen werden per klas aangemaakt, op dit moment 1 adres per kind/gezin.
Breng de school op de hoogte als het schoolbericht moet verzonden worden naar meerdere
adressen of als je adres verandert, dan doen we ons best om dit aan te passen.
Wij zoeken … ouders – grootouders … met helpende handen …
o Om op de fruitdag het fruit te verdelen voor de klassen

Kijken en aftasten of wij iets nieuws kunnen lanceren op onze school. Zoek je mee?
o … ouders – grootouders … met talent om kinderen te laten op zoek
gaan naar hun talenten.
o Om over de middag regelmatig activiteiten met en voor kinderen te
ondersteunen
 De schooltuin onderhouden – moestuin in gang steken …
 Een insectenhotel in elkaar te knutselen
 Gezelschapsspelen ondersteunen
 Handwerk … haken – breien
 Computervaardigheden
 Sportactiviteiten
 Kinderen warm maken voor een andere taal
 Knutselen
 …

o Voel je je geroepen, heb je andere inspiratie ? Laat het ons weten want we willen het
middaggebeuren voor onze kinderen nog uitdagender maken en dit ook aangrijpen om kinderen
hun talenten te laten ontdekken.

De school telefonisch bereiken: 056/651890
Onze scholen hebben dit algemeen nummer. Tijdens de schooluren vragen we uitdrukkelijk om dit
nummer te gebruiken!)
Je komt terecht in het secretariaat … of indien niet wordt opgenomen doorverbonden met GSM
directie.
Indien nodig wordt de boodschap doorgegeven aan de leerkracht.

Afkortingen op de kalender:
V1: Centrumschool (vestigingsplaats 1)
V2: De Verrekijker (vestigingsplaats 2)
PV: personeelsvergadering
OR: Ouderraad (1= centrum – 2= De Verrekijker)
Klasafkortingen: K= kleuter – Cijfer slaat op de klas

De ouderraad nog even aan het woord … ook zij bruisen van energie en hebben mooie plannen
om er samen met de school een schitterend schooljaar van te maken. Hieronder hun bericht. Voel je een
kriebel om bij hun werking aan te sluiten … ze zullen je met open armen ontvangen.
De ouderraad zit mee op de schooltrein doorheen het nieuwe schooljaar.

Ook dit jaar zetten we ons graag opnieuw in om de school te ondersteunen door middel van tal van activiteiten.
Noteer alvast de kaas- en wijnavond in uw agenda op zaterdag 19 oktober 2019! Helpende handen, nieuwe leden,
enthousiaste ideeën, altijd welkom (ouderraadvba@gmail.com).

Tot binnenkort!
Leerkrachten en directie VBA De Goede Basis – afdeling Centrum
Noteer alvast …
10 september: info-avond centrumschool 19.30
7 oktober: schoolvrije dag
… een aangepaste kalender vind je in bijlage

