Nieuwsbrief 3/20-21
Kijkdag voor nieuwe kleuters
Op maandag 26 oktober nodigen we graag de ouders en de
nieuwe kleuters (geboren vóór 10-05-2018) uit om kennis te
maken met de werking van onze onthaalklas. Gezien de
coronamaatregelen gaan we voor een Covidproof
kennismakingsmoment. Juf Griet reserveert voor elke instapper
en haar/zijn ouders een exclusief momentje in de klas, buiten de
schooluren en zal daar de nodige info doorgeven. Vooraf wordt
de ouders een powerpoint bezorgd, alsook een infofilmpje over
onze school.

Personeelsnieuws
•
•
•

Juf Nele van L3A blijft op doktersvoorschrift thuis tot aan de geboorte van haar
kindje om daarna met volle teugen van het kleine spruitje te genieten. Ze zal dit
schooljaar verder vervangen worden door juf Lore.
Sinds maandag 5 oktober is juf Karine ( 2KOB ) halftijds aan de slag. Zij wordt in
de duobaan bijgestaan door juf Fé.
Vanaf maandag 19 oktober zal juf Ilse, onze zoco, halftijds aan de slag gaan en dit
tot aan de kerstvakantie. Juf Els neemt haar zorgtaken bij over, waardoor ze
voltijds in de zorg komt te staan. Juf Kirsten komt zo volledig in L1A te staan, haar
zorgtaken worden overgenomen door juf Jana en juf Leslie.

Spaghettifeest 2020
Jammer genoeg dienen we onze jaarlijkse
spaghettiavond te annuleren. We hopen heel erg dat
we jullie volgend schooljaar opnieuw mogen
uitnodigen en begroeten !

Niveaulezen in L2 en L3
Voor het niveaulezen in L2 en L3 zijn wij nog op
zoek naar een paar leesouders die zich op
woensdagmiddag van half 12 tot 12 uur vrij kunnen
maken om met een klein groepje leerlingen aan het
lezen te gaan. We starten op woensdag 18
november. De leesreeks beslaat ongeveer 10
leesbeurten en loopt door tot aan de krokusvakantie.
Wie hiervoor interesse heeft
mag dit zo vlug als mogelijk
laten weten via
kris.karremans@geel.be .
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De Grootoudersfeest
Ook

Ook ons grootoudersfeest steken we dit jaar noodgedwongen in een ander kleedje !
Tijdens de Nationale seniorenweek gaan we ook de grootouders van onze
Burgstraatkleuters van op afstand verwennen !
We verklappen nog niet wat het wordt, maar op vrijdag 20 november mogen jullie je
aan een verrassing verwachten ! We bezorgen deze aan de ouders van jullie
oogappeltjes met de vraag het aan jullie door te geven … herinner hen er zeker aan
wanneer er wat vertraging op blijkt te zitten !

Beste ouders,
De eerste maand op school is goed verlopen. Het is niet altijd evident in deze tijd maar
het schoolteam slaagt er wel in om onze kinderen een normaal schooljaar te geven!
Ook wij, de ouderraad, willen onze activiteiten voor de kinderen zoveel mogelijk laten
doorgaan, al moeten we hier en daar onze creatiefste kant laten zien om een veilig
alternatief te vinden voor bepaalde activiteiten.
Zo hebben we tijdens de verkeersweek toch al één activiteit coronaproof georganiseerd.
De kids hebben genoten van een heerlijke voorverpakte wafel en een brikje
chocolademelk. We hebben dan ook vernomen dat het heel lekker was!
Om ieder jaar toch wat geld in het laatje te krijgen, organiseren we een spaghettifeest,
TRUWAPI en het schoolfeest. Helaas heeft corona ook hier roet in het eten gegooid. Het
schoolfeest werd geannuleerd en nu mag ook ons spaghettifeest niet plaatsvinden.
Hierdoor hebben we minder inkomsten om leuke activiteiten te organiseren. Om toch
wat centjes te verzamelen, hebben we een alternatieve activiteit gevonden en dit geheel
coronaproof. We houden een voorverkoopactie van enkele leuke dingen. Weldra hoort u
hier meer van.
Hopelijk blijft u ons steunen zodat wij de kinderen op onze beurt weer heel wat
extraatjes kunnen blijven geven. Want daar is waar het hart van de ouderraad ligt!
Veel liefs,
de ouderraad

Welbevinden op onze school
In de maand september en maart houden wij bij onze leerlingen een bevraging over
hun welbevinden op school. Dit jaar merkten we op dat onze leerlingen zich heel goed
voelen en graag naar school komen .
We bevragen ook wat ze leuk vinden en wat ze graag willen veranderen .
Op onze speelplaats zijn de spin, de klimmuur en het voetbalveld heel populair.
Maar onze leerlingen hebben ook veel ideeën voor de heraanleg bv. een grasveld, rustig
hoekje, nieuwe speeltuigen, draaibuizen, zandbak, zitbankjes …
Dit gaan we zeker opnemen in het project speelplaatsinrichting .
Ook de boekenburcht wordt als zeer positief ervaren. Door het ruime aanbod aan
boeken blijven we het leesplezier stimuleren !
Tijdens de leerlingenraad wordt deze bevraging verder besproken .

Corona-update
Dat de cijfers er niet goed uitzien, hoef ik jullie via de nieuwsbrief niet te vertellen,
daarvan houdt de media ons dagelijks op de hoogte. Ik zou wel iedereen willen
oproepen om volgende afspraken strikt na te leven om het afhalen van de kinderen op
het einde van de schooldag zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij zijn zelf absoluut
geen vragende partij om opnieuw met verschillende start – en einduren van de school te
gaan werken, maar zien ons hiertoe wel genoodzaakt wanneer we dit niet goed
georganiseerd krijgen. Daarom :
•
•
•
•
•
•

Ouders wachten zo veel als mogelijk aan de overkant van de straat, niet aan de
kant van de school.
Wanneer de klas van hun kind IN het klasvak staat, steken ze de straat over ( bij
voorkeur ter hoogte van de Bengelbende ) en wandelen ze de Kiss and Walk –
zone in langs de kant van de Bengelbende om zo hun kind op te pikken.
Je vervolgt je weg richting zebrapad om daar over te steken, je keert niet om in
de wandelgang.
Moet je nog een ouder kind oppikken ? Dan wacht je opnieuw aan de overkant
van de straat en herhaalt het hele verloop zich op het moment dat de klas van je
oudere kind in het klasvak staat.
Het wandelpad leent zich er niet toe om hier te staan wachten op je andere
kinderen, op die manier moeten er veel te veel mensen mekaar passeren.
Vergeet je ook zeker je mondmasker niet ?

Wat doe je zeker niet ?
•
•

Tegen de richting in het wandelpad in lopen.
In het klasvak gaan wachten op je kind.

We hopen ook deze keer weer dat we het SAMEN veilig kunnen houden en dit in het
belang van al onze Burgstraatbengels. Bedankt voor jullie medewerking !

Extra pedagogische studiedag
Eind vorig schooljaar dienden we een aanvraag in om kans te maken om deel te
nemen aan een prioritair nascholingstraject vanuit de overheid rond Begrijpend
lezen. Bij dit traject horen ook 2 pedagogische studiedagen. Aangezien we reeds
een dubbele hadden op 1 oktober, werd een aanvraag ingediend bij de inspectie om
een extra dag in te mogen richten. Deze zal doorgaan op woensdag 25
november. Gelieve deze datum te noteren.
Onze schoolpoorten blijven die dag gesloten.

CLB – vraaggestuurde leerlingbegeleiding
Jullie kunnen als ouder, leerkracht of leerling steeds
terecht met al je vragen bij onze vaste CLB-medewerkers.
Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan je met hen een afspraak maken of
kunnen jullie er met je zorgvragen terecht.
Het CLB-nummer is 014/58 85 34; het mailadres kimdupont@vclb-kempen.be
Zeker doen als je met vragen zit !

Nieuws uit de zorgwerking
Op regelmatige tijdstippen organiseren wij een klassenraad en een filteroverleg op
school. Een woordje uitleg hierbij.
Wat is het filteroverleg ?
Een filteroverleg is een tussentijds overleg tussen de klasleerkracht, de zorgcoördinator
(zoco) en de directeur over alle leerlingen van de klas. Tijdens het klasgesprek gaat het
enerzijds over het leren op zich maar anderzijds ook over het welbevinden van de
kinderen. Leerkracht, zoco en directeur zoeken samen naar de juiste aanpak en
ondersteuning voor welk ontwikkelings- of leerdomein ook.
Daarbij zullen ze ook jullie, ouders, soms vragen om mee te helpen om de juiste
ondersteuning te zoeken voor jullie kind en dan worden jullie uitgenodigd voor een
gesprek. Jullie kunnen natuurlijk ook zelf de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de
directeur contacteren.
Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende informatie
om een kind te helpen en dan volgt er een klassenraad.
Wat is een Klassenraad / KR ( voorheen MDO ) ?
Dit is een multidisciplinair overleg, dat betekent dat er mensen met verschillende
expertise samenkomen om een handelingsplan op te stellen. Meestal zijn dat de
klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgjuf, het CLB en de directie. Ze bekijken samen
wie wat gaat doen om aan de (leer)behoeften van het kind te voldoen. Dat gebeurt altijd
in overleg met de ouders en het kind, eventueel ook met externe begeleiders zoals
logopedist, kinesist,... Na een bepaalde periode volgt er een evaluatie om te bekijken of
de ondersteuning voortgezet, bijgestuurd of stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject
kunnen jullie met een hulpvraag - op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam,
zorgcoördinator, directie of CLB. De gegevens van het CLB vinden jullie hieronder.
In onze school krijgen we ook ondersteuning vanuit NOA, Netwerk ondersteuners
Antwerpen. Dit ondersteuningsnetwerk vervangt de vroegere Gon-werking. Het netwerk
helpt bij het verwezenlijken van inclusief onderwijs. Dat betekent dat er voor sommige
kinderen ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs mogelijk is. Op onze school
komen juf Ingrid Fabri, juf Ingrid Vandenbergh, juf Liene Teunckens, juf Dominick
Kerschot en Lynn Janssens ondersteunen .

Wij leven heel erg mee met de familie van …
Tess Geens (L3B), Wout Van Dingenen (L1B) en Elisa Geens ( 2KOB) bij het overlijden van
hun overgrootmoeder.
Veel sterkte in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur
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