
       

 

                   NIEUWSBRIEF 

 
16-17                   24 februari 2017 

 

 

Website 
Goed nieuws!!! Na de krokusvakantie zou onze website terug up-to-date moeten zijn. Toch 
zullen wij ook Gimme blijven gebruiken. Vooral de kalender en de ‘snelle berichtjes’ voor de 
ouders blijken erg handig en hun doel te bereiken.    

 

Afspraken op onze school 
Omdat wij merkten dat de afspraken die op onze school gelden niet voldoende werden 
nageleefd door onze leerlingen, werden deze de voorbije weken grondig opgefrist. Op de 
speelplaats, in de gangen en in de refter verschenen duidelijke pictogrammen die de 
leerlingen eraan herinneren hoe zich te gedragen. We merken dat deze aanpak toch zijn 
vruchten begint af te werpen.  
Er zijn echter ook enkele afspraken waaraan ik jullie (ouders, grootouders,…) even wil 
herinneren wanneer jullie je kind(eren) komen halen op school: 

 De kinderen van de lagere school verlaten in rijen de school. Zij mogen alleen na 
afspraak met directie en leerkracht eerder opgehaald worden uit de rijen. Ouders die 
zowel kleuters als kinderen in de lagere school hebben, halen hun kleuter op en 
wachten daarna aan de poort tot de leerlingen van de lagere school in de rijen 
buitenkomen. 

 De parking achteraan is uitsluitend bestemd voor leerkrachten en stadspersoneel. 
Ouders parkeren hun auto in de Burgstraat of in de omgeving van onze school. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. 
 

 

Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 
Deze week dinsdag, 21 februari, verwelkomden juf Treesje 
en haar kleuters Imana in hun klasje. 
Maandag 6 maart komen Fleur, Julia en Noor naar het 
klasje van juf Lien en juf Griet. 
Aan onze nieuwe kleutertjes en hun ouders, van harte 
welkom in onze school! 
Omdat we nog veel peuters verwachten dit schooljaar in 

onze instapklas, schuiven de kleuters die er klaar voor zijn na de krokusvakantie door naar 
de eerste kleuterklasjes bij juf Treesje en juf Peggy. Zij kregen deze week een brief en een 
aftelkalender mee naar huis. 

 

Kijkdag in onze kleuterschool 
Op woensdag 8 maart organiseren wij een kijkdag in onze kleuterschool en dit voor nieuwe 
ouders en kleutertjes die graag kennis komen maken met onze school. Iedereen van harte 
welkom vanaf 18u00 en dit tot 19u30. 

 

 

 



       

 

 

Wij leven mee met… 
De familie van Nele Huysmans (L4A) bij het overlijden van haar 
overgrootmoeder. Onze oprechte deelneming. 
 

 

 

 

Capaciteit van onze school 2017—2018 

 
Kleuterschool     

 capaciteit : 202  
 aantal vrije plaatsen op 20 maart : 94 

 
Lagere school  

 capaciteit : 310 
 aantal vrije plaatsen op 20 maart : 76 

 
Op basis van deze capaciteit zullen er inschrijvingen kunnen gebeuren in onze school.  
De huidige leerlingen en de nieuw ingeschreven leerlingen met voorrang (broers en zussen 
en kinderen van personeel) worden afgetrokken van de capaciteit. Dit geeft het aantal vrije 
plaatsen voor het schooljaar 2017-2018. Deze kunnen ingevuld worden vanaf 20 maart 
2017. 

 

Zorg  
In februari namen de klasleerkrachten bij alle lagere schoolkinderen LVS-toetsen af. Dit zijn 
toetsen waarmee we de vorderingen in wiskunde, spelling en lezen opvolgen. Daarnaast 
worden alle kinderen - ook kleuters - door de klasleerkracht gescreend op hun welbevinden, 
betrokkenheid en competenties. De lagere schoolkinderen krijgen zelf ook de kans om hun 
welbevinden, betrokkenheid en competenties te scoren op een bevraging die door de zoco in 
elke klas wordt afgenomen. Deze resultaten worden met de nodige discretie behandeld.  
 
Al deze resultaten worden meegenomen naar het filteroverleg. Dit is een overleg tussen de 
klasleerkracht en de zorgcoördinator. Zij zoeken samen naar de juiste aanpak wanneer 
kinderen dreigen uit te vallen, op welk ontwikkelings- of leerdomein ook. Indien nodig 
worden zij ondersteund door de zorgjuffen en tijdens de zorgmomenten in de klas zelf. Maar 
ook jullie, ouders, kunnen helpen om de juiste ondersteuning te zoeken voor jullie kind en 
dan worden jullie uitgenodigd voor een gesprek of jullie contacteren zelf de klasleerkracht, 
de zorgcoördinator of de directeur. Soms is dit niet voldoende of 
beschikken we niet over voldoende informatie om een kind te helpen en 
dan volgt er een MDO. Dit is een multi-disciplinair overleg d.w.z de 
klasleerkracht, de zorgcoördinator, het CLB en de directie maken een 
handelingsplan op. Dit alles gebeurt in overleg met de ouders en het kind, 
eventueel ook externe begeleiders zoals logopedist en kinesist. Na een 
vooropgestelde tijdsduur volgt er een evaluatie zodat de ondersteuning kan 
voortgezet, bijgestuurd of stopgezet worden. Buiten dit zorgtraject om 
kunnen jullie met een hulpvraag - op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam, 
zorgcoördinator, directie of CLB. 

 

 



       

 

Wij kijken al even verder naar volgend schooljaar...  
 

 Schooljaar 2017-2018  

 Maandag  02-10-2017:  lokale verlofdag  
 Dinsdag   22-05-2018:  lokale verlofdag  

 

 

 

 

 

Gezocht 
Kledingstukken voor de kast van L1, vooral bovenstukken, broeken, 
sokken, broekkousen. 
Alles wat bij jullie kinderen niet meer past, maar voor ons bij een 
'ongelukje' welkom kan zijn.  

 

 

 

Taarten, wafels en pizza’s!!! 
Voor diegenen die hun bestelling nog niet binnenbrachten 
voor onze overheerlijke taarten, wafels en pizza’s… Dit 
kan nog tot 10 maart! Ingevulde briefjes en gepast geld 
voor de bestellingen geef je af aan de klasleerkracht of op 
het secretariaat. Op vrijdag 24 maart staan jullie 
bestellingen klaar!  

 

Carnavalfeest 
Onze kinderen hadden deze namiddag weer een spetterende carnaval show voorbereid. Het 
was SUPER!!! 
En dan nog een welgemeende dankjewel aan onze ouderraad voor de lekkere hotdogs en de 
drankjes deze middag!!!  
Geniet van jullie krokusvakantie! 

 

 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Schoolteam Burgstraat 
Lieva Vervoort, directeur a.i. 

 

 

 



       

 

MAART 
 

 

WOENSDAG 1 

 

DONDERDAG 2 

VRIJDAG 3 

ZATERDAG 4 

ZONDAG 5 

MAANDAG 6 Instapdag kleutertjes 

DINSDAG 7 Zwemmen L1 

WOENSDAG 8 Kijkdag nieuwe kleuters en hun ouders 18.00 u – 19.30 u 

DONDERDAG 9 Ouderraad 20 u 

VRIJDAG 10 Zwemmen L2  

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12  

MAANDAG 13  

DINSDAG 14 Zwemmen L1  

WOENSDAG 15 Kindergemeenteraad L6  

DONDERDAG 16 Schoolfotograaf 

VRIJDAG 17 Schoolfotograaf pyjamadag 
Zwemmen L2 

 
ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 KO: voorstelling Viesvuilland 

DINSDAG 21 Zwemmen L1  
Selectief oudercontact L2 – 

L5 en KO 

WOENSDAG 22  

DONDERDAG 23 L5 naar Hooibeekhoeve 

VRIJDAG 24 Zwemmen L2  
Afhalen taarten, wafels en 

pizza’s 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26 Lentefeest 

MAANDAG 27 Sportdag L3 in Action L6 naar Hooibeekhoeve 

DINSDAG 28 Zwemmen L1  Selectief oudercontact L6 

WOENSDAG 29 Kennismakingsdag 0KO 

DONDERDAG 30 Sportdag L3 & L4 Zwemmen L2  

VRIJDAG 31 Sportdag L4 

 
 


