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Welkom !
Na een lange en zonovergoten vakantie zwaaiden vanmorgen onze
schoolpoorten weer open om alle Burgstraatbengels te kunnen verwelkomen. We zijn blij dat we opnieuw uw vertrouwen genieten en
kijken uit naar 10 boeiende , maar vooral ook leerrijke maanden.
Een nieuw schooljaar, nieuwe ideeën, nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen ! Wij zijn er klaar voor en samen met de kinderen gaan we
dag na dag op ontdekking. Dat doen we samen met 110 kleutertjes en 229 lagere schoolkinderen, samen goed voor een totaal van
339 leerlingen die we onderbrengen in 7 kleuterklassen en 11 lagere schoolklassen.
Een speciale welkom aan de nieuwe kinderen en ouders die voor het
eerst op onze school zijn. We hopen dat deze kinderen en hun ouders zich snel thuis mogen voelen bij ons.
0 KO : Matthis, David, Almostafa, Lio, Mathis, Badr en Maud
2 KO : Boris
3 KO : Diyae en Ayman
L1 : Juliette, Luna en Anne-Fleur
L2 : Mohammed
L3 : Lex
L4 : Romaysa
L5 : Lili
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Het team
Team Kleuterschool
In de kleuterschool staat een gemotiveerde groep kleuterjuffen klaar
jullie kapoenen te inspireren en te motiveren.

0 KO (Instapklas/ °2016)
Juf Lien

1 KOA ( ° 2015 )
Juf Treesje

1 KOB ( ° 2015 )
Juf Peggy

2 KOA ( ° 2014 )
Juf Lily

2 KOB ( ° 2014 )
Juf Karine en juf Ines

3 KOA ( ° 2013 )
Juf Ria

3 KOB ( ° 2013 )
Juf Klaartje en juf Griet

Kinderverzorgster Juf Sabrina ( die nog steeds juf Ann vervangt )
Team Lagere school
Onderwijs op maat van uw kind, steeds weer nieuwe uitdagingen, daar
staat het team van de lagere school klaar voor!

L1A
Juf Els en juf Marie

L1B
Juf Marlies

L2A
Juf Gitte

L2B
Juf Katrien

L3A
Juf Nele

L3B
Juf Pomelien

L4
Juf Lydie en juf Marie ( op vrijdag )

L5A
Meester Gert

L5B
Juf Charlotte en juf Dorien ( op vrijdag )

L6
Juf Veerle en juf Dorien : co-teaching. Juf Dorien is
alle dagen van de week ( uitgezonderd op vrijdag )
samen met juf Veerle voltijds aanwezig in het zesde
leerjaar.
Bijzondere leermeesters
Naast de algemene vakken staan leermeesters klaar voor de verschillende levensbeschouwelijke vakken en lichamelijke opvoeding. Beide
leergebieden dragen bij tot de totale persoonlijkheidsontwikkeling van
uw kind.
•
Rooms-katholieke godsdienst
Juf Christel en juf Mieke
•
Zedenleer
Juf Charissa
•
Islam
Juf Nur

Lichamelijke opvoeding KO en LO Meester Guy
Zorg op maat van elk kind
Zorgwerking is een actieve wisselwerking tussen de zorgleerkrachten,
het kind, de klastitularis en de ouders. Indien nodig worden ook het
CLB en de directeur ingeschakeld in het traject. Meer informatie over
de zorgwerking kan je vinden in de infobrochure en op de website.
• Zorgcoördinator
Juf Ilse
• Zorgjuf 1ste graad
Juf Jo ( vervangt juf Edwine tot aan de
kerstvakantie )
ICT
Juf Lieva wordt ICT-coördinator over de scholen heen, op onze school
neemt juf Veerle de ICT voor haar rekening.
Schoolsecretariaat
Je kan het secretariaat bereiken op 014 56 64 40
Daar wordt je geholpen door één van onze administratieven :

Christiane

Patricia

Dorien
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Vernieuwd schoolreglement schooljaar 2018-2019
Naar jaarlijkse gewoonte werd het schoolreglement aangepast aan de nieuwe wetgeving en goedgekeurd op de schoolraad en het Schepencollege.
Het schoolreglement wordt niet meer op papier verspreid, maar de digitaal
goedgekeurde versie voor schooljaar 2018-2019 kan je vinden op onze
schoolwebsite en zit in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
De papieren versie ligt ter inzage op de school en kan op uitdrukkelijk en
schriftelijk verzoek van de ouders meegegeven worden.
Tijdens de info –avond ontvangt u ook een document waarop u akkoord
dient te gaan met het schoolreglement. Mogen wij u vragen dit per
kerende terug mee te geven.

Verloren voorwerpen
In de lagere school worden de verloren voorwerpen opgehangen in de
kleedkamers van de turnzaal. Hier kunnen onze leerlingen altijd terecht
wanneer ze iets kwijt raken. Na elke vakantie zullen deze kapstokken opnieuw leeggemaakt worden, zodat onze leerlingen hun spulletjes die daar
terecht komen makkelijker kunnen terugvinden.
Elk jaar blijft er heel wat liggen op school, mogen wij
daarom vragen om zoveel om zoveel mogelijk spullen
van een naam te voorzien ?
Wat overbleef van vorig schooljaar wordt nog éénmaal uitgehangen tijdens de info – avonden van volgende week, daarna ruimen we dit definitief weg.

Administratieve gegevens aanpassen
Tijdens een lange vakantieperiode wijzigt er wel eens wat. Telefoonnummers, adressen, gezinssamenstelling … misschien is dat ook bij u het geval. Tijdens de infoavond bieden we u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen aan te passen op de
klaslijst.

Infoavonden
We vinden het belangrijk om de ouders van onze leerlingen bij aanvang van het
nieuwe schooljaar uit te nodigen op onze school. Wij nodigen jullie graag uit in
de klas waar je kind zit. Hier krijg je een complete uitleg bij de concrete klaswerking. We reserveerden hiervoor volgende data :


Kleuterschool : woensdag 5 september om 19u00

Lagere school :
L2 – L3 : donderdag 6 september om 19u00
L4 – L5 – L6 : dinsdag 11 september om 19u00
L1 : woensdag 12 september om 19u00

We hopen dat u erbij kan zijn , dit is immers het moment bij uitstek om een antwoord te krijgen op de vele vragen die er ongetwijfeld leven bij de start van het
nieuwe schooljaar . Welkom !

Werkgroep eerste communicanten Sint-Dimpna
In tegenstellingste
tot de informatie die u mogelijks ontvangen hebt betreffende de infoavond van de 1 communie, zal deze niet doorgaan op 13 september
maar op donderdagavond 27 september om 20u in de refter van de
basisschool St.-Dimpna.
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Onze ouderraad blijft op zoek naar gemotiveerde mensen die hun ploeg
willen versterken, iedere ouder is dus uitgenodigd op de tweede vergadering van de ouderraad op donderdag 4 oktober om 20u00.
Deze vergadering zal doorgaan in onze personeelskamer. Tijdens de info
– avonden zullen enkele leden van de ouderraad ook aan actieve ledenwerving doen in de klassen van de kleuterschool en de eerste graad van
de lagere school. Om de werking van de ouderraad beter bekend te maken bij de ouders van onze school, zal er maandelijks een verslag van de
vergadering bij de nieuwsbrief gevoegd worden.

Bericht van de ouderraad
Nu onze kinderen en de leerkrachten begonnen zijn aan het nieuwe
schooljaar, is ook 1 september het startschot voor de ouderraad. De ouderraad zal, zoals de voorbije schooljaren, zich inzetten voor het welzijn
van onze kinderen en een spreekbuis zijn voor de ouders.
Om dit te kunnen doen, is de ouderraad op zoek naar ouders die de ouderraad willen versterken of die ons een handje willen helpen op één van
onze activiteiten. Indien je interesse hebt, mag je een mailtje sturen naar
ouderraad.burgstraat@gmail.com met de vermelding of je lid wordt van
de ouderraad of een helper wil zijn. Hopelijk mogen wij jullie verwelkomen op één van onze vergaderingen of activiteiten.
Indien je als ouder opmerkingen of suggesties hebt, kan je die altijd laten
weten aan één van onze leden of op ons mailadres.
De ouderraad

Bestelbon 18-19
Om de administratie te vereenvoudigen en u als ouders de mogelijkheid te bieden u
duidelijker uit te spreken over wat u al dan niet extra wenst te bestellen via de school,
werken we net als vorig schooljaar met een bestelbon. Om de bestelling vlot te laten
lopen, stellen wij het op prijs als u ten laatste vrijdag 14 september het bestelblad
weer mee naar school geeft.

Afwezigheden van leerplichtige leerlingen ( niet voor kleuters )
Alle leerlingen van de lagere school krijgen een knipblad mee waarop vier
‘afwezigheids -attesten wegens ziekte’ staan, die u als ouders zelf in kan vullen als
uw kind drie kalenderdagen of minder ziek is. De precieze regelgeving leest u in
de infobrochure. Gelieve enkel deze strookjes te gebruiken en niet zelf een briefje
te schrijven.

Nieuwe regeling avondrijen en ophalen kinderen
1. Kleuters worden opgehaald. ( hier verandert niets )
2. Rij Logen vertrekt (eerst de fietsers in de rij, dan de voetgangers) : dit zijn de kinderen die alleen naar huis mogen.
3. Rij Rijn vertrekt (eerst de fietsers in de rij, dan de voetgangers) : dit zijn de kinderen die alleen naar huis mogen.
4. Rij Burgstraat vertrekt (eerst de fietsers in de rij, dan de voetgangers): dit zijn de
kinderen die alleen naar huis mogen.
5. De ouders van de kinderen van de lagere school komen hun kinderen afhalen onder
het afdak van de lagere school, waar ze in hun klasrij staan te wachten. Ze ouders
wachten op de speelplaats van de kleuters tot de tussenpoort door één van de leerkrachten geopend wordt. Kinderen die met de fiets zijn nemen hun fiets bij het verlaten van de school. Mogen we vragen dat deze ouders wachten op het stuk speelplaats
voor de klas van juf Lien en juf Treesje, niet aan de doorgang van de rijen, niet onder
de fietsenstalling, zodat de rijen niet gehinderd worden.
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Nieuwsbrieven 2018-2019
Een nieuw schooljaar dient zich aan en dus gaan
we ook van start met nieuwe nieuwsbrieven. Je
krijgt telkens een maandkalender mee zodat je
ook al wat kan vooruitblikken en tijdig geïnformeerd wordt, wanneer welke klas- of schoolactiviteit doorgaat. Hier en daar kan er wel eens een
datum toegevoegd worden of veranderen, maar
hierover word je dan via de klas op de hoogte
gebracht. Ook proberen we om de kalender op
onze schoolwebsite http://burgstraat.sbsgeel.be/ zo actueel mogelijk te
houden. Enkel wie geen mogelijkheid heeft om via mail de nieuwsbrief te
ontvangen en dit ook aangaf op het inschrijvingsdocument, krijgt nog een
papieren versie mee. Een nieuw mailadres ? Laat het ons weten !
Grootouders die ook via onze nieuwsbrief op de hoogte willen gehouden
worden sturen een mailtje naar : kris.karremans@geel.be
Zij worden dan mee opgenomen in de mailinglist. Men zegge het voort !

Bengelbende
Op vrijdag 21 september is er GEEN naschoolse
kinderopvang in de Bengelbende. Op school zal er
wel de gewone korte naschoolse kinderopvang zijn
zoals voorzien. Gelieve hiermee rekening te houden !
In de bijlage vinden jullie ook het document terug
met alle informatie betreffende het inschrijven voor de voor—en naschoolse opvang. Gelieve dit aandachtig na te lezen wanneer je gebruik
maakt van één van onze opvangmogelijkheden.
Voor onze school kunnen we voor de opvang rekenen op :
Debby Zweedijk : korte voorschoolse opvang
Leen Peetermans : korte naschoolse opvang

De ooievaar
Medina ( 2 september 2018 ), zusje van Wael Zrirak - L3A
en Akram - L4A
Wij wensen Wael, Akram en hun fiere ouders
veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis !

Studie – en schooltoelagen 2018– 2019
De overheid wil dat alle leerlingen de studie van hun keuze kunnen aanvatten, daarom zijn er toelagen. Je bent zeker niet de enige die hier gebruik van maakt en
waarom zou je het laten liggen? Ondersteuning komt niet enkel van de overheid,
ook de school krijgt voor elk kind met studietoelagen extra werkingsmiddelen om dit
te doen. Doe je aanvraag vandaag nog. Wij helpen je.
Informatie ( + online indienen ) op www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier te verkrijgen via de school. Hulp nodig ? Dan kan je hiervoor terecht in het
Huis van het kind ( gelegen in de Ecodroom, Brigandhof 3, Geel ) tijdens een daarvoor speciaal georganiseerde zitdag. Deze gaat door op donderdag 4 oktober
2018.
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Info - en onthaalbrochure
Naast alle praktische en organisatorische regelingen, leest u in de infobrochure ook waar we als
school mee bezig zijn. Vanaf dit schooljaar wordt
de info - en onthaalbrochure op de website geplaatst zodat hij gedurende het hele schooljaar
daar te raadplegen is. Er wordt dus geen papieren
versie meer verdeeld.

Kraantjeswater
Bij deze herinneren we jullie graag nog eens aan een beslissing die eind
vorig schooljaar via de nieuwsbrief aan jullie bekend gemaakt werd.
Onze school heeft samen met alle andere scholen van de scholengemeenschap besloten om zich aan te sluiten bij het advies van de gezondheidsraad om vanaf dit schooljaar enkel kraantjeswater te voorzien. We zullen dan ook geen flesjeswater, melk of chocomelk meer
aanbieden. De kinderen brengen best een
drinkbus mee, die ze in de school kunnen aanvullen als het nodig is. De verse soep tijdens de
winterperiode voor de lagere schoolkinderen
blijft eveneens behouden.

Met vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam,
Kris Karremans, directeur
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September
ZATERDAG

1

ZONDAG

2

MAANDAG

3

Eerste schooldag !

DINSDAG

4

L3 Sportdag Axion

WOENSDAG

5

Info-avond KO

DONDERDAG

6

Info-avond L2 – L3

VRIJDAG

7

ZATERDAG

8

ZONDAG

9

MAANDAG

10

L4 Sportdag Axion

DINSDAG

11

Info-avond L4 – L5 – L6

WOENSDAG

12

Info-avond L1

DONDERDAG

13

VRIJDAG

14

ZATERDAG

15

ZONDAG

16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

WOENSDAG

19

DONDERDAG

20

Sportdag L5

VRIJDAG

21

Strapdag

ZATERDAG

22

Einde verkeersweek

ZONDAG

23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

Scholencross L5 + L6

WOENSDAG

26

Pedagogische studiedag : Begrijpend lezen

DONDERDAG

27

Scholencross L1-L2-L3-L4

VRIJDAG

28

ZATERDAG

29

ZONDAG

30

Ouderraad 20u.

L3 Zwemmen

L4 & L5 & L6 Zwemmen

Start verkeersweek

Verkeersdag L6

L3 Zwemmen

L4 & L6 Zwemmen

7

KO : Meneertje Pom

Oktober
MAANDAG

1

Verlofdag 1

DINSDAG

2

WOENSDAG

3

DONDERDAG

4

VRIJDAG

5

ZATERDAG

6

ZONDAG

7

MAANDAG

8

DINSDAG

9

WOENSDAG

10

DONDERDAG

11

VRIJDAG

12

ZATERDAG

13

ZONDAG

14

MAANDAG

15

DINSDAG

16

WOENSDAG

17

DONDERDAG

18

VRIJDAG

19

Grootoudersfeest

ZATERDAG

20

Oudersfeest

ZONDAG

21

MAANDAG

22

DINSDAG

23

L2 Sportdag Axion

WOENSDAG

24

Kijkdag 0KO

DONDERDAG

25

Oudercontact L1

L3 Zwemmen
L4 & L5 & L6 Zwemmen

Ouderraad 20u.

L3 Zwemmen

L4 & L5 & L6 Zwemmen

L3 Zwemmen

L4 & L5 & L6 Zwemmen

L3 Vrij zwemmen
Oudercontact L1
L4 & L5 & L6
Vrij zwemmen

VRIJDAG

26

ZATERDAG

27

ZONDAG

28

MAANDAG

29

DINSDAG

30

WOENSDAG

31

Herfstvakantie
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