VAKANTIEKRANT

J U N I 2 0 1 8

Beste ouder(s)
Het tijdperk van het “‘t scholierke’”, onze schoolkrant, is voorbij. Door het ruime
digitale aanbod op onze klasblogs opteren we voor een eenvoudige informatieve
‘vakantiekrant’.
Schooljaar voorbij…
Het schooljaar 2017-2018 zit er (bijna) op. Een schooljaar waarin onze school (vooral
achter de schermen) enorme stappen heeft gezet richting verandering. We
ontwikkelden met alle betrokkenen een eigentijdse schoolmissie. Met deze
missietekst gaan we verder aan de slag. In de loop van het schooljaar volgen er nog
enkele veranderfora waarop we je graag zullen uitnodigen om met ons van
gedachten te wisselen en beslissingen te nemen.
Ondertussen heeft het team niet stilgezeten. Een opsomming van veranderingen die
vanaf september zullen ingaan:
- Teams: Niet één leerkracht ontfermt zich over je kind(eren). Teams werken samen
om inhouden in klassen te bepalen en maken hierrond afspraken. Ook de zorg van je
kind(eren) wordt voortaan in de teams besproken zodat er nog beter hulp kan
geboden worden (verder in dit krantje nog meer over deze teams)
- In de klas OKb staan twee leerkrachten samen voor één klas. Ze krijgen een groot
lokaal (klooster) en ontfermen zich samen over de oudste kleuters in hun klas.
- Leerkrachten gaan flexibel om met hun opdracht. Juf Annelies en meester Filip
kozen alvast voor de uitdaging en begeleiden volgend schooljaar een andere
leeftijdsgroep (verder in dit nummer meer info hierover).
- In de loop van het schooljaar zullen voor wiskunde en Nederlands niveaugroepen
gemaakt worden over de ‘klassen’ heen.
- Vanaf september wordt er atelierwerking opgestart (vanaf klas OKc tot klas 6). Dit
zal doorgaan op vrijdagnamiddag. Meer info volgt in de loop van het nieuwe
schooljaar.
- In de klassen 4, 5, 6 (team 3) werd er gekozen om de invulling van begrijpend lezen
en taalbeschouwing niet meer met een werkboek te doen. Ze gaan dit doen met
betekenisvolle teksten en vanuit hedendaagse kinderliteratuur.
- In de klassen van de lagere school worden de lessen mens en maatschappij
ingevuld met behulp van actuele thema’s en projecten.
- STEM & programmeren krijgen een verdere invulling in onze school.

ORGANISATIE & TEAMS 2018-2019
Team 1: van 2,5 tot 4 jaar
JKa
Carine Vangheluwe 20/24
JKb (tot 4/11)
Cassandra Maene 4/24
JKb (vanaf 5/11)
Petra D’Haese 24/24

3 (aangroei per instapdatum)
22 (vanaf 5/11 bij juf Petra)
22

OKa

23

Tine Vervaeke 12/24
Renate Casiers 12/24

Team 2: van 4 tot 9 jaar
OKc
Isabelle Vermaut
Katrien Vercouter 20/24
1a
Frederiek Morjean 24/24
1b
Filip Maquet 18/24
Els Beunens 2/24
2a
Vera Verschuere 12/24
Mie Desmet 12/24
3a
Eveline Verhulst 24/24
3b
Lore Hellin 24/24
Team 3: van 9 tot 12 jaar
4a
Annelies Turpyn 20/24
Els Beunens 4/24
5a
Sarah Verhaeghe 24/24

29
31
16
38

19
24

6a

Delfiene Beyaert 24/24

23

Andere
Ambulant

Els Beunens 4/24

Zorghulp 5a en 6a

Kinderverzorgster

Sofie Dubois 20/24
Cassandra Maene 4/24
Sofie Dubois 24/24
(vanaf 01/12)
Conchita Pannecoucke 9/32

Team 1

Zorg

Karen 21/36

Administratie

Kriesta 18/36

Directeur

Jan Depraetere 24/24

LO
LO

Individuele zorghulp kleuter
en lager
Coördinatie alle zorg

OUDERCONTACTEN EN INFOAVONDEN 2018-2019
• Kleutergroepen
JKa
(Carine)
JKb
(Petra)
OKa
(Tine/Renate)
OKb
(Katrien & Isabelle)

JKa
(Carine)
JKb
(Petra)
OKa
(Tine/Renate)
OKb
(Katrien & Isabelle)

1ste oudercontact
26/11 & 27/11

2de oudercontact
29/4 & 30/4

3de oudercontact

27/11 & 28/11

30/4 & 2/5

26/11 & 27/11

29/4 & 30/4

De noodzaak van een derde
oudercontact wordt afgesproken
op het tweede oudercontact.

27/11 & 29/11

30/4 & 2/5

Infoavond
30 augustus 19u30

23 oktober 19u30

Onthaalmomenten (voor startende peuters)
31 augustus 18u(starters 3/9 en 5/11)
14 december 13u30 (starters 7/1, 1/2 en 11/3)
29 maart 13u30 (starters 23/4 en 3/6)
/

27 augustus 19u30

/

27 augustus 19u30

/

• Lagere groepen

Klassen 1 t.em. 6
KENNISMAKING
1ste tot 6de leerjaar

1a
Frederiek
1b
Filip
2a
Vera en Mie
3a
Eveline
3b
Lore
4a
Annelies
5a
Sarah
6a
Delfiene

1ste
oudercontact
23/10 & 24/10

2de
oudercontact
21/01 & 22/01

3de
oudercontact
23/4 & 24/4

4de
oudercontact
25/06

Woensdag 29 augustus van 17u tot 19u (vrij ‘in en uit’ de klas)
Infoavond
12/09 – 19u30
12/09 – 19u30
24/09 – 19u30
10/09 – 19u30
10/09 – 19u30
13/09 – 19u30
18/09 – 19u30
17/09 – 19u30
à Infoavond secundair onderwijs: 30/01 – 19u30 in d’Iefte Deerlijk

RAPPORTEN (lager)
De leerlingen krijgen regelmatig een puntenrapport (4 periodes), een rapport
omgangsvormen(5 periodes), sportrapport (2 periodes) en muzisch rapport (2
periodes). De puntenrapporten worden opgemaakt na 8 à 9 lesweken. Deze
rapporten vallen niet noodzakelijk samen met de vakanties.
Gedragsrapport (5)
25 oktober

Punten- (4) & Muzisch en sportrapport (2)
8 november Rapport 1

13 december
21 januari (+muzisch +Sport) Rapport 2
28 februari
28 maart Rapport 3
2 mei
25 juni

25 juni (+muzisch +Sport) Rapport 4

ZWEMMEN en LO
- Op het einde van de lagere school moeten de kinderen 25m kunnen zwemmen.
- Er moeten vooraf geen (dure) private zwemlessen gevolgd worden.
- Regelmatig gaan zwemmen met je kind is aangeraden.
- Zelfstandig kledij kunnen aan- en uitdoen is belangrijk.
- Eerste en tweede leerjaar gaan 16 keer zwemmen per schooljaar (=tweewekelijks)
- Derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan 9 keer zwemmen per schooljaar en
krijgen 9 extra LO-beurten tijdens het schooljaar.
- Het definitieve zwemrooster ontvang je bij het begin van het schooljaar.
- Eén zwembeurt (met busvervoer) kost 5 euro: €1,60 euro wordt opgenomen in de
maximumfactuur. De rest wordt bijgepast door de gemeente Deerlijk.
- Voor de LO-lessen vragen we dat de kinderen van de lagere school een T-shirt van
de school dragen (€7), met een sportbroekje en sportschoenen. Dit kan opgeborgen
worden in een locker.
TRAKTATEN VERJAARDAGEN: wijziging! (beslissing schoolraad)
- Er kan worden getrakteerd met één kleine snoep of één stuk fruit of één
(zelfgemaakt) gebakje. Snoep wordt in de schooltas meegegeven naar huis. “Verse”
traktaten (gebak, fruit, ijs) mogen in school opgegeten worden.
Speelgoed en gadgets laten we niet meer toe als verjaardagstraktaat.

Kleur me:

SCHOOLKALENDER 2018-2019
Eerste lesdag

: maandag 3 september 2018

Schoolfotografie

: dinsdag 11 september 2018 (klasfoto’s & indiv.)

Zeeklassen(4de)

: woensdag 19 t/m vrijdag 21 september 2018

Pedagogische werkdag 1

: woensdag 3 oktober 2018

Sportdag 1e graad

: dinsdag 9 oktober 2018

Vrije dag

: maandag 15 oktober 2018

Herfstvakantie

: maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november 2018

Wapenstilstand

: zondag 11 november 2018

Kerstvakantie

: maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari ‘19

Pedagogische werkdag 2

: woensdag 6 februari 2019

Vrije Dag

: woensdag 13 februari 2019

Ontbijtactie oudercomité

: zondag 17 februari 2019

Krokusvakantie

: maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 2019

Paasvakantie

: maandag 8 t/m (paas)maandag 22 april 2019

Eerste Communie

: zaterdag 27 april 2019

Feest v.d. Arbeid

: woensdag 1 mei 2019

Schoolresto (bbq)

: zaterdag 11 mei 2019

Pedagogische werkdag 3

: woensdag 22 mei 2019

Sportdag 2e + 3e graad

: donderdag 23 mei 2019

O.L.H. Hemelvaart

: woensdag 29 t/m vrijdag 31 mei 2019

Vormsel

: zaterdag 1 juni 2019

Pinkstermaandag

: maandag 10 juni 2019

Schoolreizen

: dinsdag 11 juni 2019 (kl.) en vrijdag 14 juni (la.)

Afscheid zesde leerjaar

: woensdag 26 juni 2019

Einde van de lessen

:vrijdag 28 juni 2019 (11.55 uur)

