1. WELKOM OP SCHOOL !
Beste lezer van Klap en Co,
Door de coronaperiode vorig schooljaar hebben we vooral ervaren hoe
belangrijk een school is voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Met onderwijs op school bereiken we veel meer dan het verwerven van
leerstof.
In een positief leer- en leefklimaat is het goed vertoeven, halen we mooie
resultaten en hebben we vooral een enthousiaste kleuters en leerlingen.
Dit enthousiasme wensen jullie allemaal toe bij de start van het nieuwe
schooljaar.
We wensen jullie allen een heel mooi, uitdagend, leerrijk, spannend en af
en toe zelfs heel leuk (wees maar zeker) schooljaar! We zien er echt naar uit om jullie op dinsdag 1
september te ontmoeten. Met een beetje afstand, maar daarom niet minder van harte.

WELKOM!
2. EEN NIEUWE START IN PIM PAM POEN ?!
In onze school Pim Pam Poen verandert er dit schooljaar heel wat. In juni hebben we juf Mieke uitgezwaaid die na
een lange en onvergetelijke loopbaan een mooi pensioen verdient. Zo verwelkomen we onze nieuwe juf: juf Veerle
die vanuit een rijke ervaring onze kleuters sterk zal begeleiden.
We namen ook afscheid van het 3de en 4de leerjaar van juf Els.
In de lagere school zal de klas van 1ste en 2de leerjaar het mooie verlengstuk zijn van onze kleuterwerking.
We hebben ook plannen klaarliggen om de school te verbouwen, te renoveren en uit te breiden met een crèche. We
hopen om begin 2021 met de werken te kunnen starten. We houden jullie uiteraard op de hoogte.
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3. CORONAMAATREGELEN VOOR 20-21
1 september nadert….. en de wereld is nog steeds niet coronavrij . Nu al is duidelijk dat we het komende
schooljaar met het gevreesde virus rekening zullen moeten houden. Maar geen nood, de minister van
Onderwijs garandeert ons en u dat alle kleuters en lagere schoolkinderen het hele schooljaar lang voltallig
en vijf op vijf naar klas kunnen. Met begeleidende maatregelen, wel te verstaan.
3.1. CODE GROEN-GEEL-ORANJE-ROOD
Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming heeft, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en
de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, een overzichtelijk plan opgesteld voor de
onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus. Daarmee kunnen ze zich volgend schooljaar
op verschillende scenario’s voorbereiden en zich organiseren.
Het centrale uitgangspunt van het plan is om in elk mogelijk scenario het recht van leren maximaal te
garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te
verliezen. Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau Groen), over laag (niveau
Geel) en matig (niveau Oranje) risico tot hoog risico (niveau Rood).
De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september wordt er gestart
op niveau Geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen. Vanaf niveau Geel maakt elke
onderwijsinstelling een lokale risicoanalyse op.
Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld m.b.t. het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit,
het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, derden op school, groepsactiviteiten, speelplaatsregels,
uitstappen, mondmaskers, social distancing, gebruik van infrastructuur, verluchting, extra
beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, toetsen, …
3.2 WE STARTEN IN CODE GEEL
We zijn blij dat het departement onderwijs de school laat starten in code GEEL. Dit betekent dat het
schoolleven vrij normaal kan herstarten.
Concreet zijn dit de maatregelen m.b.t. de leerlingen in code geel:
- alle kinderen komen 5 dagen naar school
- de opvang en middag kan terug normaal verlopen: er worden opnieuw warme maaltijden aangeboden
- in de kleuterschool zijn er geen afstandsregels.
- er zijn enkel tussen volwassenen.
- er wordt niet in ‘bubbels per klas’ gewerkt.
- in de lagere school draagt de leerkracht een mondmasker indien de afstand kleiner wordt dan 1,5 meter.
Anders niet.
- er is wel mondmaskerplicht tussen volwassenen. Er zijn geen ‘klasbubbels’.
- op de speelplaats spelen alle kinderen samen.
- er is aandacht voor handhygiëne: bij start en einde schooldag, voor en na de middag, na toiletbezoek.
- de klasuitstappen en het zwemmen kunnen terug doorgaan. Ook de meerdaagse uitstappen in 2de, 3de, 5de
en 6de leerjaar kunnen (voorlopig) doorgaan. Indien we overstappen naar code oranje worden alle
uitstappen en het zwemmen opgeschort.
- Zieke kinderen blijven thuis.
- Wie op school ziek wordt, wordt in quarantaine geplaatst en wordt zo snel mogelijk opgehaald.
3.3 MAATREGELEN m.b.t. VOLWASSENEN OP SCHOOL
We rekenen op de solidariteit van iedereen. Het is onze bedoeling om zo lang mogelijk in code geel te
blijven. Daarom is de algemene regel: mondmasker, afstand houden en contacten beperken.
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Concreet:
-iedereen die de school binnenkomt, draagt een mondmasker
-iedereen houdt afstand van minstens 1,5 m
-derden op school zijn toegelaten: externe hulpverleners, leveringen, werkmannen, …
-we vragen de ouders om kort afscheid te nemen en de speelplaats dan te verlaten.
-het secretariaat van de school is normaal open. Voor inschrijvingen vragen we een afspraak te maken.
-elke besmetting wordt onmiddellijk op school gemeld (aan de directeur of bij afwezigheid op het
secretariaat). De school neemt dan in samenspraak met het CLB de nodige maatregelen.
3.4. INFO 1 SEPTEMBER
Op 1 september is iedereen welkom op school voor de start van het schooljaar. Uiteraard vragen we om
mondmasker bij volwassenen, afstand houden en kort afscheid nemen.
Op de eerste schooldag zijn er nog geen warme maaltijden. Die dag brengt iedereen een picknick mee:
lunchpakket en drankje.
3.5. ALGEMENE MAATREGELEN OP SCHOOL SCHOOLJAAR 20-21
De coronacrisis zorgt ervoor dat we een aantal activiteiten anders moeten organiseren:
-we organiseren geen grote activiteiten waarop veel volk aanwezig is. Zo zal er bijv. geen schoolfeest en
grootoudersfeest zijn.
-de info-avond in september wordt anders georganiseerd. Info volgt.
-het kennismakingsmoment eind augustus en de kom- en kijkmomenten worden anders georganiseerd.
-de ouderraad organiseert geen (h)eerlijk ontbijt begin oktober. In de plaats kunt u ontbijtpakketten
bestellen en ophalen. Info volgt.
-eerste communie en vormsel zal wellicht anders verlopen. We verwachten hierover snel duidelijkheid.
-Het belangrijkste is dat we allen de contacten zoveel mogelijk beperken op school. Bij een besmetting kan
dit een belangrijke rol spelen. We vragen, indien mogelijk, contact te leggen via mail of via het secreatriaat
van de school.

4. DE KLEUTERWERKING
4.1. EEN GROEP KLEUTERS MET 2 JUFFEN
- Alle kleuters zitten in de kleuterleefgroep. Deze groep wordt geleid door 2 juffen: Juf Els en juf Veerle.
- Dit betekent dat beide juffen verantwoordelijk zijn voor alle kleuters. U kunt steeds bij allebei terecht.
4.2. ZACHTE LANDING
- 's Morgens starten we vanaf 8.20u met een zachte landing voor de peuters en 1ste kleuter.
- Dit betekent dat zij niet naar de speelplaats gaan maar rechtstreeks in de klas welkom zijn.
- De 'oudere' kleuters gaan wel eerst spelen op de speelplaats.
4.3. SAMEN STARTEN EN EINDIGEN
- In de 'groene' klas is er vanaf 8.35u een gemeenschappelijk onthaal. - Iedereen start dus in dezelfde klas.
- Dit is ook 's middags zo om 13.15u
- De kleuters worden opgehaald in de gang tussen de kleuterklassen.
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5. WIE IS WIE
5.1. BELEID OP SCHOOL
Een school van bijna 600 leerlingen leiden is een complexe opdracht. Op onze school werken 76 mensen. In
dit grote team zitten medewerkers in opvang, secretariaat, ICT, boekhouding, onderhoud, technische ploeg,
preventie en uiteraard een grote groep leerkrachten. Naast de directeur zijn er ook beleidsmedewerkers.
Zij helpen mee in de praktische en pedagogische organisatie.
-Kris Koelman is de algemene directeur van de school. Hij heeft de dagelijkse leiding op school.
-Ann D’hiet is verantwoordelijk voor de afdeling Pim Pam Poen. Zij is er uiteraard ook het aanspreekpunt.
5.2. ZORG OP SCHOOL
De school heeft een ruim zorgpakket om de kinderen, leerkrachten en ouders te ondersteunen.
Ann D'hiet is zorgcoördinator en ondersteunt bij kleine en grote zorgvragen in kleuter en lager.
5.3. HET SECRETARIAAT
U kunt elke dag terecht op het centraal secretariaat (G. Davidstraat 6) bij
Anne-Marie, Sophie, Joke en Martien :
- Voor heel wat praktische info
- Voor documenten en brieven
- Voor vragen ivm uw schoolrekening (enkel in de namiddag !)
U bent welkom: van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 17u. (niet op woensdagnamiddag)
tel 050/31 16 39 ,
e-mail: info@basisschoolchristuskoning.be
Voor vragen over de schoolrekening kunt u mailen naar annemarie.cornette@basisschoolchristuskoning.be
5.4. HET TEAM

Functie
ALGEMEEN

Wie

Directeur
Beleidsteam
Secretariaat

Kris Koelman
Liesbet Bonte en Ann D´hiet.
Annemarie Cornette (rekeningen en leerlingen * elke namiddag)
Sophie Joos (elke voormiddag)
Joke Knockaert (elke voormiddag)
Martien Schouteet (donderdag- en vrijdagvoormiddag)
Els De Vos, Ann D´hiet, Els Schutyser, Ruben Vandendriessche, Christa Van
Renterghem
Peter De Reyghere
Maaike Wybouw (050/44 02 20 * maaike.wybouw@vrijclbdehavens.be)

Zorgteam
ICT-coördinator
CLB Brugge

KLEUTERSCHOOL DE WIMPEL * G. Davidstraat 6
K1A
K1B
K1C
K2A
K2B
K2C/K3C
K3A
K3B
Kinderverzorgsters
L.O.

Liesbeth Franck (4/5) en Hanne Verlinde (1/5)
Ann Van Leirsberghe (1/2) en July Carrebrouck (1/2)
Anneleen Lantsoght
Els Buffel
Sofie Debergh
Dorcas Engels
Annick Savaete
Iris Lambrecht
Kim Schiffeleers en Martine Pollefliet
Florence Vandendriessche
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KLEUTERSCHOOL PIMPAMPOEN * Kardinaal Mercierstraat 56
Kleuterleefgroep
Kinderverzorgster
L.O.

Els Marchand en Veerle Deboel
Kim Schiffeleers
Florence Vandendriessche

LAGERE SCHOOL L1-L2 * G. Davidstraat 6
L1A
L1B
L1C
L2A
L2B
L2C

Cathy Smets (3/5) en Els de Vos (2/5)
Lieselot Verbrugghe
Sarah Maes (4/5) en Silke Deckers (1/5)
Vicky De Block (4/5) en Silke Deckers (1/5)
Joke Sneppe
Els Van Kouteren

LAGERE SCHOOL L3-L4-L5-L6 * G. Davidstraat 57
L3A
L3B
L3C
L4A
L4B
L5A
L5B
L5C
L6A
L6B
Ambulant
L.O. Lager

Katrien De Coen
Liesbet Fossaert
Jolien Van Eenoo
Frie Creyf (4/5) en Ambroos Blomme (1/5)
Lieve Neyt
Isabel Taveirne (4/5) en Ambroos Blomme (1/5)
Heidi Van Eenoo
Virginie Van Hoornweder (4/5) en Ambroos Blomme (1/5)
Koen Tytgat
Nele Van den Steen (4/5) en Ambroos Blomme (1/5)
Els Schutyser
Katelijne Vanderbeke - Han Verhaeghe – Florence Vandendriessche

LAGERE SCHOOL PIMPAMPOEN * K. Mercierstraat 56
L1D/2D

Hilde Tournoy (1/2) en Ann Hiltrop (1/2)

OCHTEND-en AVONDOPVANG – MIDDAGTOEZICHT
Opvang- en middag

Tante Kaat - Annelies Bonte - Tania Claeys - Sabine Versyp - Ann
Welvaert.

5.5. WELKOM BIJ DE OUDERRAAD
De ouderraad helpt actief mee tot een school die 'leeft'. Dankzij deze samenwerking
kunnen we fantastische dingen realiseren. Door het werken in verschillende
werkgroepen brengen we heel wat ouders samen. Zowel tijdens de vergaderingen als
met de diverse activiteiten. Zo bezorgen we de school een goeie ouder-vibe en vorig
jaar verzamelden we 3000 euro in de spaarpot voor de speelplaatsen
.

Dit schooljaar zal door corona iets anders verlopen. Je zal ons wat minder zien, maar
zeker evenveel horen! We plannen enkele corona-proof activiteiten en zodra het kan
hernemen we de voorleesactiviteiten en de speelplaatsplannen.
Ook dit jaar gaan we in verschillende werkgroepen aan de slag. Wil je graag meedenken en meewerken met
de Feestouders, Verkeersouders, Voorleesouders, Klusjesouders, Leefouders of in PimPamPoen? Schrijf je
dan in via deze link: http://bit.ly/werkgroepen-ouderraad Iedereen is meer dan welkom!
Contact ouderraad : - ouderraad@basisschoolchristuskoning.be
- Contactpersonen :
* Jasmijn Bonte (mama van Bastiaan en Florian - Pim Pam Poen en G. Davidstr 57)
* Gerlinde Vlaemynck (mama van Lore, Elias en Senne – G. Davidstr)
* Sigrid Carrizo (mama van Annah en Renée – G. Davidstr)
* Miet Vanderyse (mama van Georges – G. Davidstr)
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6. OPVANG OP SCHOOL
De school beschikt over een ruim aanbod aan opvangmogelijkheden:
We namen in juni afscheid van juf Ingrid. We doen een grote inspanning om de opvang goed te organiseren :
- De begeleidsters voor de ochtendopvang zijn Tante Kaat en Ann Welvaert
- De begeleidsters voor de avondopvang zijn Sabine Versyp (nieuw) en Annelies Bonte.
- We vragen bij voorkeur om alle meldingen ivm opvang, ziekte,... te melden aan de leerkracht.
- Alle telefonische berichten via het schoolnummer 050/33 77 91
6.1. OCHTEND
De kleuters en leerlingen kunnen in de opvang blijven vanaf 7.30u.
6.2. AVOND
Einde van de opvang op MA-DI-DO-VR is om 18.00u. Kunt u dit einduur respecteren?
Voor de kinderen van de lagere school is er na de herfstvakantie een korte studie voorzien van 16.20u tot
16.45u in een klaslokaal. Nadien kunnen ze aansluiten bij de opvang.
6.3. WOENSDAGOPVANG: PETTEFLET = Petteflet
-Op die dag is er opvang in Pim Pam Poen tot 12.15u.
- Ouders die opvang zoeken op woensdagnamiddag (van 12u15 tot 18u) kunnen terecht in de opvang
'Petteflet' in de school G. Davidstraat 6. De kinderen kunnen vervoerd worden naar die afdeling.
- Warm eten op woensdag is niet mogelijk. Een drankje nemen wel.
- Leerlingen die naar JMA de Toverfluit of Octopus gaan en over de middag op school blijven in de afdeling
G. Davidstraat 6 , kunnen gebruik maken van een begeleide rij rond 13.30 naar G. Davidstraat 57.
Geef hiervoor vooraf je naam op bij de leerkracht.
- Alle info over de organisatie van de woensdagnamiddag krijg je bij de juffen.
6.4. TARIEF
- De school rekent per begonnen halfuur een opvangbeurt aan. Op 1 sept. is dit 0,89 € /begonnen halfuur.
- De registratie verloopt voortaan via scannen. Per leerling wordt een persoonlijke barcode voorzien.
Bij aankomst ’s morgens of bij vertrek ’s avonds worden de leerlingen gescand.
- Het is daarom belangrijk om het brengen en of afhalen van uw kind steeds te melden aan de
verantwoordelijke van de opvang.
- Per schooljaar wordt aan opvanggebruikers één keer een forfaitaire administratieve kost aangerekend van
2 opvangbeurten (1,78 euro)
6.5. IBO KAKELBONT : schoolvrije dagen en vakanties
- De school heeft ook opvanggelegenheid tijdens schoolvrije dagen en vakanties. Dit kan in de
buitenschoolse opvang in Kakelbont.
- Er wordt gewerkt met voorinschrijvingen.
- Kakelbont is gelegen in de Koude Keukenstraat te Sint-Andries en in de Oude Kerkstraat te Sint-Michiels.
Verantwoordelijke is de heer Jan Van Steelandt. Meer info: ibokakelbont.net
- Op de vrije dagen VR 2 oktober en MA 5 oktober is er opvang in Kakelbont.
Inschrijven via inschrijvingsformulier van Kakelbont.
- In de zomervakantie is er zomerwerking Petteflet op school.
6.6. NOODNUMMER OPVANG
- Alle telefonische berichten via het schoolnummer 050/33 77 91
- We vragen bij voorkeur om alle meldingen ivm opvang, ziekte,... te melden aan juffen.

6.7. HUISDIEREN
Omwille van de hygiëne laten we geen huisdieren toe op het schoolterrein.
Dank om dit te willen respecteren.
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7. ONZE ACCENTEN
7.1. EEN GEZONDE SCHOOL
- HERVULBARE DRINKFLES
Wij stimuleren om regelmatig water te drinken.
Daarom vragen wij dat alle kinderen een eigen drinkfles meebrengen voor in de klas.
Zo kunnen ze de hele dag water drinken in de klas.
Plastieken flesjes water gebruiken we niet omwille van de afvalberg.
- FRUIT of GROENTE OP SCHOOL
Wij promoten gezonde voeding.
Daarom vragen wij voor de OCHTENDspeeltijd een stuk fruit of groenten.
In de voormiddag eten de kinderen dus geen koek.
Voor de NAMIDDAG stimuleren wij ook fruit of groenten, maar een droge koek mag ook.
- EETDOOS
We gebruiken een eetdoos: Om de afvalberg te verkleinen gebruiken de leerlingen die een lunchpakket
meebrengen een brooddoos waarop de naam duidelijk vermeld staat. Dus liever geen folieverpakkingen.
In de brooddoos zit geen snoep.
- GEEN SNOEP OP SCHOOL
Snoep op school laten we niet toe. Ook verjaardagen vieren kan zonder snoep.
De klasleerkrachten kunnen eventueel tips geven voor een alternatief geschenkje.
- DRANK IN DE SCHOOL
Als school bieden we geen suikerhoudende dranken aan.
De kinderen die hun eigen lunchpakket meebrengen, brengen geen drank mee. Zij gebruiken in de eetzaal
een drankje : water, soep of melk
- PAPIEREN ZAKDOEKJES
We vragen dat elk kind bij de start van het schooljaar een doos papieren zakdoekjes (tissues) meebrengt.
Deze doos blijft dan op school tot hij leeg is. Een stoffen zakdoek mag uiteraard ook.
- GENEESMIDDELEN
De klasleerkracht mag enkel medicatie toedienen met een volledig ingevuld attest. (zie website)
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/images/maandnieuws/Attest%20medicijnen%20op%20school.pdf

7.2. LEESPLEZIER BEVORDEREN
- Via allerlei initiatieven willen we onze kinderen stimuleren om te lezen :
verteltassen, de leeskar in de klas, … De boekenjuf, juf Els De Vos komt ook regelmatig op bezoek om de
leerlingen warm te maken voor boeken!
- We nemen ook deel aan activiteiten van 'iedereenleest’ :
de voornaamste acties zijn de voorleesweek, de poëzieweek en de jeugdboekenweek.
7.3. VEILIG NAAR SCHOOL
- We plannen opnieuw enkele acties in het kader van 'veilig naar school'.
- We stimuleren onze leerlingen om met de fiets naar school te komen.
- We hopen dat de ouders het goede voorbeeld geven en correct parkeren in de schoolomgeving om zo
hun kinderen veilig naar school te brengen.
- We hebben ook een actieve werkgroep verkeer binnen de ouderraad. Zij coördineren een aantal acties en
proberen in samenwerking met de overheid de pijnpunten op vlak van verkeersveiligheid aan onze
schoolpoorten weg te werken
.
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7.4. ONZE SCHOOL IS EEN KIVA-SCHOOL
We zijn een KIVA-school. Kiva staat voor ‘fijn gevoel’. We willen alle kleuters en leerlingen elke dag vooral
dat ‘fijn gevoel’ geven. Alle kinderen van de school krijgen daarom KIVA-lessen. Dit project omvat ons antipestbeleid. In de lessen in klas worden van jongsaf een aantal codes worden aangeleerd hoe we op een
goede manier met elkaar kunnen omgaan. Daarnaast wordt door het leerkrachten- en zorgteam ruim tijd
gemaakt om kinderen te horen, te beluisteren, gesprekjes aan te nopen, ... We werken met de ‘no-blameaanpak’ en maken kinderen mee verantwoordelijk om voor elkaar zorg te dragen.
7.5. PEDAGOGISCHE NIEUWTJES
Na de periode van afstandsleren zetten we in het begin van dit schooljaar in op voldoende herhaling.
Uiteraard werken we over de hele school verder aan ons nieuwe leerplan ZILL.
In het kleuter gaan we op stap met Beertje Brecht dat ons leert om zorgzaam om te gaan met elkaar en
eerste hulp te bieden.
In het lager kiezen we na een proefjaar voor de wiskundemethode 'Reken Maar'.

8. COMMUNICATIE
8.1. DE NIEUWSBRIEF KLAP & CO
5 keer per schooljaar krijgen de ouders de nieuwsbrief ‘Klap & co’ met alle actuele info en data.
8.2. DE WEBSITE
Wil je meer nieuws, data of foto’s, dan is onze website meer dan een bezoekje waard !
Surf snel naar http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/
Op de schoolsite kunt u ook het menu van het schoolrestaurant raadplegen en heel veel informatie vinden.
8.3. E-MAIL
U krijgt ook regelmatig een mail met wat actueel nieuws of een herinnering.
Ook de klasleerkracht kan u een mail sturen.
Alle leerkrachten zijn bereikbaar via mail: voornaam.naam@basisschoolchristuskoning.be
We hanteren een email-etiquette waarbij we vragen om
- persoonlijke vragen via mondeling overleg te doen
- niet onmiddellijk antwoord te verwachten. (de leerkracht staat tijdens de dag voor de klas)
8.4. SCHOOLREKENING PER E-MAIL
De schoolrekening wordt steeds per mail bezorgd aan de ouders.
Voor vragen/foutjes omtrent de schoolrekening kunt u elke namiddag (behalve WOE) terecht bij Annemarie
Cornette of via annemarie.cornette@basisschoolchristuskoning.be
Bij elk bericht : graag vermelding van naam + klas van uw kind
8.5. HET RAPPORT PER E-MAIL
U krijgt via uw kind een papieren rapport. Het rapport wordt ook gemaild naar alle ouders.

9. KALENDER
9.1. DE SCHOOLKALENDER
Wilt u de kalender raadplegen ?
- Op de schoolkalender op onze website vindt u alle data van uitstappen, naschoolse activiteiten, vrije
dagen, activiteiten ouderraad, infomomenten... Belangrijk om regelmatig te raadplegen via ‘DEZE LINK’
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9.2. BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN
Alle data vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’

Datum
VR 28/08/2020 van 17u en 19u00
DI 01/09/2020
ZA 26/09/2020 *10.30
VR 02/10/2020
MA 05/10/2020
ZA 31/10 t.e.m. ZO 08/11/2020
WOE 11/11/2020
ZA 19/12/’20 t.e.m. ZO 03/01/2021
ZA 13/02 t.e.m. ZO 21/03/2021
ZA 03/04 t.e.m. ZO 18/04/2021
ZA 23/04/2021
WOE 12/05/2021
DO 13/05 t.e.m. ZO 16/05/2021
ZO 23/05/2021 *10u30
MA 24/05/2021
DI 25/05/2021
ZA 29/05/2021 *10u30 ???
WOE 30/06/2021

Voor wie
iedereen
Iedereen
1ste leerjaar
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe kls / lln
Iedereen
Iedereen
6de lj/ Iedereen
Iedereen
Iedereen
1ste leerjaar
Iedereen

Wat
Kennismaking met de nieuwe klas
Eerste schooldag
Uitgestelde eerste communie
Vrije dag – pedagog. studiedag
Facultatieve vrije dag
Herfstvakantie
Vrije dag - wapenstilstand
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
INFODAG
Vrije dag – pedagog. studiedag
Hemelvaartvakantie
Vormsel kerk Christus-Koning
Pinkstermaandag - vrije dag
Facultatieve vrije dag
Eerste communie
Vrije dag: geen school

9.3. KOM-& KIJKMOMENTEN en INSTAPDATA
Op een KOM- & KIJKMOMENT zijn ouders met hun peuter welkom voor veel praktische info over starten op
school. Dit infomoment gaat telkens door op een vrijdag van 9.00 tot 10.00 (onder voorbehoud corona)
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10. PRIJZEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Wat
Kleuter
Lager
Refter: - toezicht
Refter: - warme maaltijd
Refter: - eigen lunchpakket
Opvang: per begonnen half uur
Peuterslaap ‘Klaas Vaak’
Studie
Naschoolse activiteiten (Kleuter en Lager)
Typlessen 6de lj
Turn T-shirt
Turnbroekje
Nieuwjaarsbrief

Prijzen
Max. 45,00 €
Max. 90,00 €
0,89 €
3,31 €
0,49 €
0,89 €
4,50 €
1,78 €
2,5 €/les
75,00 €
12,00 €
10,00 €
1,25 €

Maximuumfactuur
Maximuumfactuur

Eet- en slaapbegeleiding
Elke beurt duurt 50 min
Volledig schooljaar
Bedrukt met logo scholengemeenschap
Blauw jongens- of meisjesbroekje

U krijgt op het kennismakingsmoment of op de eerste schooldag een papieren versie van het
bestelformulier.
We vragen met aandrang dit formulier zo vlug mogelijk terug te bezorgen.

1. ENKELE WEETJES…
1.1. DERDE KLEUTER VOORTAAN VERPLICHT NAAR SCHOOL!
Voortaan kunnen 3de kleuters niet zo maar thuis blijven. Deze kleuters zijn voortaan ook leerplichtig en
worden dus elke dag op school verwacht.
Dit betekent dat bij afwezigheid de ouders een briefje moeten bezorgen aan de leerkracht met de duur en
de reden van de afwezigheid.
3de kleuters moeten voldoende aanwezig zijn om te kunnen overgaan naar het eerste leerjaar.
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1.2. VRIJDAG UITDEELDAG
Wij verspreiden onze nieuwsbrieven en info via mail. Dit is een vlot communicatiemiddel.
Uitzonderlijk worden toch nog brieven, folders en info op vrijdag meegegeven.
1.3. AFWEZIGHEDEN
Graag de afwezigheid van je kind melden aan de juf of telefonisch naar Pim Pam Poen.

1.4 NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
De naschoolse activiteiten worden in de 3de trimester in Pim Pam Poen georganiseerd.
1.5. NASCHOOLSE ACTIVITEIT DOOR EXTERNE ORGANISATIE MULTIMOVE voor kleuters
JIEHAA organiseert Multimove bewegingslessen voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar.
Hierin bieden we een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de
algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.
Multimove is belangrijk voor een brede motorische ontwikkeling en wat de start kan
betekenen van een gezonde en lange sportbeoefening. Er wordt gewerkt in groepjes van
maximum 14 kinderen. De sportsessies worden begeleid door gediplomeerde en ervaren begeleiders.
De bewegingslessen gaan door vanaf 10 oktober in de sportzaal van
Gerard Davidstraat 57
op zaterdagvoormiddag en dit in twee verschillende groepen:
Groep 1: Eerste en tweede kleuter - 9u - 10u
Groep 2: Tweede en derde kleuter - 10u30 - 11u30
Alle info en inschrijving via de website: www.jiehaa.be

2. KLEUTER JE MEE ?

VIJF REDENEN OM JOUW KIND ELKE DAG NAAR DE KLEUTERKLAS TE LATEN GAAN
1. Je kind leert vlug en vlot de taal. Het leert nieuwe woordjes kennen.
Het leert luisteren en vertellen.
2. Je kind ontdekt al spelend de nieuwe wereld.
Zowel in de klas, op de speelplaats als in de buurt.
3. Je kind leert met zijn gevoelens omgaan.
Het ontdekt wat hem blij, boos, gelukkig of verdrietig maakt.
4. Je kind leert met anderen omgaan. Samen spelen en vriendjes maken.
Maar ook afspraken naleven en twisten bijleggen.
5. Je kind voelt zich veilig in de klas.
Daardoor wordt het snel zelfstandig.
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DRIE REDENEN OM JOUW KIND OP TIJD NAAR DE KLEUTERKLAS TE BRENGEN.
1. Je kunt nog iets aan de juf vertellen of vragen.
2.Het ochtendonthaal is altijd een blij weerzien.
3. De juf hoeft haar verhaal niet steeds te herbeginnen.
Je kind kan niet aanwezig zijn op school ? Of niet op tijd aanwezig zijn in de klas ?
Verwittig dan het secretariaat van de school en leg uit waarom.

1. ENKELE BELANGRIJKE WEETJES OVER DE LAGERE SCHOOL
1.1. HET TEAM
1ste 2de lj.:
-

Juf
Juf
Juf
Op

Hilde en juf Ann werken halftijds.
Hilde staat op maandag en donderdag voor de klas.
Ann is er op dinsdag en vrijdag.
woensdag afwisselend.

1.2.AFWEZIGHEDEN (zie ook schoolreglement)
- Elke afwezigheid moet verantwoord worden door een briefje
- Bij een afwezigheid van langer dan drie KALENDERdagen is een doktersbriefje vereist
- Bijzondere afwezigheden moeten vooraf bij de directeur gevraagd worden.
1.3. RAPPORTEN: GROEIRAPPORT en TOTAALRAPPORT
VISIE: HET POSITIEVE BEVESTIGEN
Het is belangrijk dat kinderen ervaren dat ze op school zijn om te groeien en verder bij te leren. Een
groeipunt is een positieve uitdaging om verder te gaan. Het accent ligt op het proces, niet alleen op wat ze
op een bepaald ogenblik kennen en kunnen. We willen kinderen evalueren waarbij we vooral het positieve
bevestigen.
SOORTEN RAPPORTEN
Groeirapporten:
- Is het resultaat van evaluatie van een klein pakket leerstof.
- De toetsen worden in een toetsenmap meegegeven naar huis zodat ouders de leerstof kunnen meevolgen.
- In het 1ste en 2de leerjaar zijn er 7 periodes en dus 7 groeirapporten. Er is geen totaalrapport met
procenten voor de kerstvakantie of de grote vakantie.
- Dit verandert in het derde leerjaar waar op het einde van het schooljaar het eerste totaalrapport meegaat
naar huis.
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Totaalrapporten
Is met een procent voor Nederlands, wiskunde, W.O. en Frans
- Er is een toetsenperiode van 5 of 6 schooldagen
- Geen gemiddelden of spreiding op het rapport
- Wordt meegegeven eind 3de leerjaar en vanaf het 4de leerjaar met kerst en op het einde van het schooljaar.
Attituderapporten:
Ook de attitudes worden op elk rapport geëvalueerd. Belangrijk om positieve – en werkpunten weer te
geven.
Rapport lichamelijke opvoeding
Het vak lichamelijke opvoeding krijgt een afzonderlijk rapport met een letterscore.
1.4. STUDIE VOLGEN OP SCHOOL.
De leerlingen kunnen vanaf de herfstvakantie vrijblijvend studie volgen.
Dit elke ma-di-do van 16.20u tot 16.45u en op vrijdag is er speelstudie.

2. BEWEGINGSOPVOEDING
Alle leerlingen hebben elke week 2 uur lichamelijke opvoeding.
2.1. GYMLES
- Voor de gymlessen hebben alle leerlingen een gympak: broekje en T-shirt van de school en gymschoenen.
- Het gympak zit in een gymzakje. We vragen om elk kledingstuk te naamtekenen.

2.2 . ZWEMLES
- De zwemlessen gaan door voor het 1ste en 2de leerjaar in het Guillinibad. Concrete info over het tijdstip
wordt nog doorgegeven. In de periode dat er geen zwemlessen zijn is er een tweede gymles voorzien.
Een medisch attest wordt aan de leerkracht bezorgd bij ongeschiktheid vanaf 2 weken.
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3. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
3.1. ACTIVITETIEN INGERICHT DOOR DE SCHOOL ZELF
De naschoolse activiteiten worden in Pim Pam Poen georganiseerd in het derde trimester.

3.2. ACTIVITETIEN INGERICHT DOOR EXTERNE ORGANISATIES IN AFD. G. DAVIDSTR 57
Info werd reeds doorgeven via mail. Hierbij het overzicht:
Jeugdmuziekatelier (JMA)
Verantwoordelijke: Ingmar Ricquier
0471/13 97 89 * jma-detoverfluit.be * ingmar@bscj.be
Website met alle info: https://www.facebook.com/JMADeToverfluit

1ste - 2de leerjaar
3de - 6de leerjaar
Vanaf 2de jaar notenleer
Vanaf 3de jaar notenleer
3de - 6de leerjaar
3de - 6de leerjaar

Muzircus
Notenatelier 1, 2 en 3
Individuele ateliers instrument
Muzieklabo
Toneel
Musical

MA 16.30u - 17.30u
WOE 13.45u-16.00u
Op diverse dagen
WOE 13.45u-14.45u
WOE 16.45u-17.45u
WOE 17.45u-18.45u

Creatief atelier Octopus
Verantwoordelijke: Peter Lagast
Octofoon 0477/20 92 54 * kinderatelier.octopus@telenet.be

1ste -6de leerjaar

Creatief atelier

WOE 13.30u-15.30u
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