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Welkom aan de nieuwe kleutertjes !
Vrijdag 1 februari komt Fons het klasje
van juf Griet vervoegen, na de krokusvakantie zetten we nog 5 stoeltjes bij
voor Lennert, Jul, Maurice, Shehzad en
Marilou ! Ook de ouders van onze
nieuwe leerlingen heten we natuurlijk
van harte welkom. We hopen dat ze
zich allen snel thuis zullen voelen in de
Burgstraat !

Dikke truiendag: dinsdag 12 februari “ De klimaatflandriens “
Niet enkel in Brussel is het klimaat
een hot item, ook op school willen we
met de Dikketruiendag een aanzet geven om op school en in het dagelijks
leven structureel werk te maken van
de strijd tegen de opwarming van de
aarde. Als we minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde
minder snel op. Ook als school willen
we wat zorgzamer leren omspringen
met ons energieverbruik.
Daarom zetten we die dag de verwarming van onze school enkele graden
lager. Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b.
Voor onze leerlingen hebben we die dag nog wel meer in petto, maar
daarover later meer !

De ooievaar
Belinay ( 16 januari 2019 ), zusje
van Jitse ( L3B ).
We wensen Jitse en haar familie
veel geluk toe met dit
nieuwe leventje in huis !

In deze nieuwsbrief:














1

Welkom aan de nieuwe kleuters
Dikke truiendag
De ooievaar
Oproep aan de ouders van lagere
schoolkinderen
Inschrijvingen kleuters °2017
Wij leven mee
De leerlingenraad
Themawerking in de kleuterschool
Dit is ook zorg
Personeelsnieuws
Belangrijk bericht: SCHOOLREIS!
Fiscale attesten
Dubbele betalingen

Oproep aan de ouders van lagere schoolkinderen
In de kleuterschool is het de gewoonte dat ouders hun kleutertje begeleiden
tot aan de klas om er samen het boekentasje weg te zetten. Daarna wordt
er afscheid genomen op de kleuterspeelplaats ( of aan de turnzaal ).
Voor de leerlingen van de lagere school stellen we het
op prijs dat er afscheid genomen wordt aan de schoolpoort, zodat onze flinke leerlingen zelf de speelplaats
opstappen. Enkel wanneer ouders met vragen zitten of
iets met de juf of meester willen bespreken, komen zij
mee de speelplaats op. Wij hopen op jullie medewerking zodat er ‘s ochtends geen ouders meer op de
speelplaats van de lagere school hoeven te komen.

Inschrijvingen kleuters °2017
Capaciteitsbepaling schooljaar 2019—2020
Hieronder vindt u de goedgekeurde capaciteit en de vrije
plaatsen voor volgend schooljaar voor onze school.
Kleuterschool → capaciteit : 190
* aantal vrije plaatsen op 18 maart : 60
Lagere school → capaciteit : 275
* aantal vrije plaatsen op 18 maart : 46
Op basis van deze capaciteit zullen er inschrijvingen kunnen gebeuren in onze
school.
De aantal huidige leerlingen en nieuw ingeschreven leerlingen met voorrang
(broers en zussen en kinderen van personeel) wordt afgetrokken van de capaciteit. Dit geeft het aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2019-2020. Deze kunnen ingevuld worden vanaf 18 maart 2019.
Voorrangsperiode
* Voor broers, zussen en kinderen van personeelsleden : van maandag 18/02
tot en met zondag 17/03/19.
* Enkel op afspraak op 014/566441 of kris.karremans@geel.be
Vrije inschrijvingen
* Vanaf maandag 18 maart om 08u30.
* In volgorde van aanmelding ( Kids ID of ISI+kaart of ander identiteitsbewijs
is noodzakelijk )

Wij leven erg mee met …
Meester Gert en zijn familie bij het overlijden van zijn grootvader, Albert Luyten.
We wensen hen veel sterkte in deze droevige tijd.
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Vanuit de leerlingenraad
Onze school heeft een leerlingenraad die een aantal keren per schooljaar
samenkomt. Deze is samengesteld met telkens 2 kinderen uit elke klas van
de lagere school. De onderwerpen waarover raad gevraagd wordt of die
daar besproken worden, komen soms van de leerkrachten, soms vanuit de
leerlingenraad zelf.
Vorige keer stonden volgende onderwerpen op de dagorde :
• Het koekendozenprobleem :

Er komt een koekendozenkar en een beurtrol voor het verzamelen van
“ weesdoosjes “. Deze kar zal bij het afhalen van de leerlingen onder
de gele boog staan, zodat ouders hier ook eens een kijkje kunnen
nemen.
Verder blijven wij vragen om de koekendozen en brooddozen zoveel
mogelijk van naam te voorzien zodat er minder weesjes achterblijven.
• Gezondheid :
Vanaf dinsdag 5 februari wordt er tijdens de voormiddagspeeltijd
alleen nog maar fruit of rauwkost gegeten, we zetten daar de goede
gewoontes vanuit de kleuterschool verder. Tijdens de namiddagspeeltijd kan er dan wel een koek gegeten worden, het gebruik van de
koekendoosjes blijft behouden.
• Afval :
Op de speelplaats zal enkel nog een afvalbak voor groenafval staan.
Immers, er wordt gedronken in de klas, er komen geen flesjes mee
buiten. De koeken zitten in een koekendoosje. Traktaties voor de
verjaardagen worden in de klas opgegeten.

Themawerking in de kleuterschool

FEBRUARI
KLAS
OKO
1KOA
1KOB
2KOA
2KOB
3KOA
3KOB

Week 23
(4-8)
Thema

Week 24
(11-15)
Thema

Week 25
(18-22)
Thema

Week 26
(25-1/3)
Thema

Dozen

Alle kleuren

Goudlokje

Ballen en ballonnen
Slapen

Carnaval

Jules heeft een
rode neus
Carnaval

Goudlokje

Slapen

Carnaval

Carnaval

Dieren in de kou

Wat een weer !

Een vriendje van
papier

Een feestneus op

Wij maken muziek ...

Muziekinstrumenten

Carnaval !

Wij verkleden ons

Verliefd

Verliefd

We zetten ons
masker op

We zetten ons
masker op

Verliefd

Verliefd

We zetten ons
masker op

We zetten ons
masker op
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Dit is ook Zorg
In februari nemen de klasleerkrachten bij alle lagere schoolkinderen LVStoetsen 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. Omdat het dit jaar de grote kindbevraging betreft, gebeurt dit digitaal. 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 klassenraad. Dit is een multi
- disciplinair overleg d.w.z de klasleerkracht, de zorgcoördinator, het CLB
en de directie maken een handelingsplan op. Waar mogelijk wordt het ondersteuningsnetwerk ( NOA ) ingezet. Dit alles gebeurt in overleg met de
ouders en het kind, eventueel ook externe begeleiders zoals logopedist, 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.

Personeelsnieuws
Juf Lien ( 0KO ) verwacht haar tweede kindje en is door de arbeidsgeneesheer op moederschapsbeschermingsverlof gestuurd. Juf Griet vervangt haar.
Juf Griet ( 0KO ) is deze week afwezig wegens ziekte. Zij wordt
vervangen door juf Sabrina, juf Chantal helpt haar hierbij.
Juf Marlies ( L1B ) was ziek sinds de kerstvakantie maar keert
volgende week terug. Juf Carolien heeft haar vervangen.
Meester Gert ( L5A ) is deze week afwezig, hij wordt tijdens de
voormiddagen vervangen door juf Jo, na de middag worden de leerlingen door
de collega ‘s binnen de school zelf opgevangen.
Wij wensen juf Lien veel rust toe en onze zieken veel beterschap.

Maandag 4 februari : Lokale verlofdag - Geen school !
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Belangrijk bericht voor onze leerlingen van de lagere school !
Schoolreis 27 mei 2019 → Toverland Nederland
We gaan op 27 mei op schoolreis. Aangezien wij met onze kinderen naar het
buitenland trekken zijn wij volgens de regelgeving aan enkele zaken gebonden.
•
Onze kinderen hebben een kids-ID nodig en dat moet op de dienst bevolking aangevraagd worden door de ouders. Uw kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn !
•
Niet-Belgische kinderen moeten ook een ( papieren ) identiteitsbewijs
hebben en dat moet op de vreemdelingendienst gehaald worden ( kind
moet bij de aanvraag aanwezig zijn! ).
Denk eraan dat een kids-ID-aanvraag tot
6 weken kan duren!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Fiscale attesten
In het voorjaar dienen we allemaal terug onze belastingaangifte in
orde te brengen, naar jaarlijkse gewoonte worden door de stad de
nodige fiscale attesten tijdig ter beschikking gesteld. Toch vragen
we even uw aandacht voor onderstaande punten:
De fiscale attesten worden afgedrukt op hetzelfde adres als
dat van de schoolfacturen. Dient op het fiscale attest een ander
adres vermeld te worden, gelieve dit schriftelijk en uiterlijk op 15 februari aan de school te melden (in gescheiden gezinnen staan de
kinderen soms ten laste bij de andere partner).
•

•

De gelden, die betaald zijn voor opvang en middagtoezicht, op het
fiscaal attest, lopen tot en met de facturatie van december 2018
(indien betaald voor 30 december). Bedragen die later betaald worden, alsook de bedragen die op de facturen van december - januari
staan, zullen ook pas in het fiscaal attest van volgend kalenderjaar
verwerkt worden.

Dubbele betalingen
Onder het motto van eerlijk duurt het langst, willen we toch nog even het volgende
kwijt.
De mensen die een domiciliëringsopdracht hebben voor de schoolrekeningen van hun
kinderen dienen de betaling nooit zelf uit te voeren. Op de schoolrekening staat
dan vermeld : “Uw financiële instelling wordt verzocht deze betaling uit te
voeren op …”
Alle ouders waarvan we een dubbele betaling ontvangen hebben, kregen hiervoor een
mailtje vanuit het secretariaat. Grote bedragen werden teruggestort, kleine bedragen
zullen bij de volgende schoolrekening verrekend worden.

Met vriendelijke groeten ,
Schoolteam Burgstraat
Kris Karremans, directeur
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Februari
VRIJDAG

1

Instapdag peutertjes - Teldag

ZATERDAG

2

ZONDAG

3

MAANDAG

4

Verlofdag 2

DINSDAG

5

L1 Sportdag Axion

WOENSDAG

6

DONDERDAG

7

Ouderraad 20u.

VRIJDAG

8

L5 Zwemmen

ZATERDAG

9

ZONDAG

10

MAANDAG

11

DINSDAG

12

Dikke truiendag

WOENSDAG

13

Kindergemeenteraad Ooievaarsnest 13u30 – 15u30

DONDERDAG

14

3KO & L1 Zwemmen

VRIJDAG

15

ZATERDAG

16

ZONDAG

17

MAANDAG

18

Start voorrangsinschrijvingen

DINSDAG

19

L2 Zwemmen

WOENSDAG

20

DONDERDAG

21

VRIJDAG

22

ZATERDAG

23

ZONDAG

24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

L2 Zwemmen

Studiekeuzemoment L6

L1 Zwemmen

L2 Vrij zwemmen

KO + L1 + L2 :

3KO Zwemmen

Meneertje Pom

& L1 Vrij zwemmen
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