veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
Hierbij onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar!
Zevensprong / Sint-Michielschool
DeDeleerkrachten
hebben naar jaarlijkse gewoonte bergen werk verzet om het voor jullie kinderen
aangenaam te maken. Ook de mensen van het onderhoud hebben het beste van zichzelf gegeven om
onze school weer te laten stralen als weleer. Wie we zeker niet mogen vergeten zijn onze secretaresses,
Ils en Monique. Zij zijn al enkele weken aan de slag om alle papierwerk in orde te brengen.
De kinderen zijn er! Eindelijk!
We gaan hun talenten weer ontdekken en gaan elke dag op zoek naar dat wat een kind in zijn mars
heeft. We scheppen een klimaat waarin kinderen zich goed voelen. We leren hen hun sterktes te
ontdekken bij elkaar en maken er een hechte groep van. We dagen kinderen uit het beste uit zichzelf
naar boven te halen. Zo kan elk kind schitteren op zijn eigen manier. Want veel pluimen geven sterke
vleugels!
En dit doen we met ons allen:
1KA
Juf Marjan Alen
Juf Britt Van Den Bogerd (interim van Juf Marianne Van Opstal) en
1KB
juf Mieke Peeraer
2KA
Juf Katelijne Faes (1/5 juf Nancy Stevens)
23KB
Juf Véronique Hens
3KA
Juf Rit Van Ginneken
ZORG
Juf Lut Schrauwen
bewegingsopvoeding
Juf Nancy Stevens
Sherborne
Juf Lut Schrauwen
Schrijfdans (jonste kls)
Juf Nancy Stevens
kinderverzorgster
Juf Nadine Maere
ICT
Meester Jan
directeur
Mevr. Denise Goossenaerts
administratie
Ils Aerts
middagmoeders
Gerd / Anny / Gerda / Dorris
onderhoudspersoneel
Martine / Patrick
voor-en nabewaking
Maria / Gerdje
Een school- of studietoelage ook voor u? Kijk het even na!
De studietoelage moet opnieuw aangevraagd worden. De school heeft aanvraagformulieren ter
beschikking. Zie ook www.studietoelage.be
Nog enkele afspraken bij het begin:
* het materiaal van uw kleuter (brooddoos – boekentas – kledij e.d. ) dient voorzien te worden van de
naam van uw kind. Zo kunnen wij alles snel terugbezorgen indien iets verloren zou gaan.
* de 5-jarigen (3de kleuterklas) turnen met turnpantoffels. Gelieve een genaamtekende turnzak met
turnpantoffels (zonder veters) te voorzien.
* elke woensdag is er op school een koekvrije dag. De kinderen mogen dan een stukje fruit of groente
mee naar school nemen ivp een koek. Het potje, alsook het deksel naamtekenen aub.
* ’s morgens is er vanaf 8.20 uur bewaking op de speelplaats. We vragen u om uw kleuter af te geven
aan de juffrouw die aan de schoolpoort staat. Om drukte te vermijden laten we geen ouders op de
speelplaats toe.
* op woensdag is er geen nabewaking

* mogen wij vragen om uw kinderen niet vroeger op te halen de gewone schooluren. Lessen worden
onderbroken en dit is lastig voor de kinderen en de juffen. Dank je wel!
* wijziging middagspeeltijd
Dit schooljaar wordt de middagspeeltijd ingekort zodat kinderen die naar huis gaan eten er
rekening mee dienen te houden dat onze middagpauze loopt van 12.15 uur tot 13.25 uur!
(voorheen 13.35 uur), meer hierover kan u lezen op de aanpassingen van de schoolbrochure die u met
de infoavond meekrijgt.
Veiligheid boven alles!!
Om de kinderen veilig naar de school te brengen, raden we aan om de
ingang van het park te gebruiken. Toch willen we er even aan herinneren
dat dit de veiligste ingang moet blijven en er geen auto’s langs het
gemeentehuis mogen rijden. Vorig jaar werd ons dit regelmatig gesignaleerd
wat we ten zeerste betreuren. Het plaatsen van een slagboom door
de gemeente zal helaas niet ver weg blijven aangezien herhaalde oproepen
vaak genegeerd
werden. Hopelijk kan iedereen zich aan deze afspraak houden om deze veilige ingang te blijven
garanderen.
Preventieve luizencontrole
In samenwerking met het CLB vragen we thuis, na elke langere
schoolvakantie, een preventieve luizencontrole te doen met de nat-kam
methode. U vindt hierbij vandaag ook een brief met meer uitleg. De natkam folder kan u vinden op onze website. Indien u luizen en/of neten
opmerkt meld je dit zo snel mogelijk aan de school. Dank je wel voor
jullie medewerking.
www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Luizen/Materialen-en-projecten/
Je kan op deze website eens gaan kijken! Hier vind je een duidelijke PowerPointpresentatie over alles
wat je moet weten ivm LUIZEN! Een aanrader!
Infoavond
Wij nodigen iedereen van harte uit op onze informatieavond op dinsdag 12 september 2017 in de
speelzaal van onze school om 19.30 uur!
Na een kort gezamenlijk gedeelte, met filmpjes van de verschillende klassen, nodigen wij u daarna uit
in de klas van uw kleuter waar de kleuterleidster u zal informeren over het verloop van een klasdag, de
afspraken die met de kleuters gemaakt werden, het hoe en waarom van de klasinrichting en de manier
van werken in de klas.
U ontvangt ook de aanpassingen van de schoolbrochure met enkele nieuwe afspraken.
Hierbij zal u gevraagd worden een formulier voor akkoord te ondertekenen.
Gelieve dit dan zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klasjuf.
En tenslotte wensen we alle kinderen een mooi schooljaar toe waar iedereen zijn talenten en
interesses weer mag tonen.
met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

""""""""""""op 11 september afgeven"""""""""""""""""

De mama en /of papa van ………………………………………………………………………………………Klas……...
O
zal/zullen aanwezig zijn
O
zal/zullen niet aanwezig zijn
op de informatieavond van dinsdag 12 september 2017
Mogen wij u vragen om deze strook maandag ten laatste ingevuld terug mee te geven a.u.b.
U bent alvast van harte welkom!
Handtekening

Bethaniënlei 2
2980 Zoersel

VCLB AMi 1

Tel. 03 380 38 00
zoersel@clb-ami1.be
open: 9-12u en 13-16u
op donderdag tot 19u

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
www.clb-ami1.be

Het luizenbeleid. Hoe gaat dit in zijn werk?
§

Na de vakantie van Kerst, Pasen en de zomer wordt via de schoolnieuwsbrief aan u, ouders,
gevraagd om uw kinderen te controleren op luizen. Wanneer u luizen vindt, meld dit zo vlug
mogelijk aan de klasleerkracht. Ook wanneer u in de loop van het schooljaar merkt dat uw kind
luizen heeft, meld dit zo vlug mogelijk! Luizen verspreiden zich immers heel snel in scholen
omdat kinderen bij het spelen in nauw contact komen met elkaar.

§

Er zijn luizen gesignaleerd in de klas:
Er wordt een LUIZENALARM sticker gekleefd in de agenda van alle kinderen van de klas (=LS). De
sticker stelt een luis voor. Kleuters krijgen een briefje mee met daarop een afbeelding van
diezelfde LUIZENALARM sticker.
Belangrijke opmerking: de sticker dient
om alle ouders op de hoogte te brengen
dat er luizen gesignaleerd zijn in de klas,
niet om aan te geven dat uw kind luizen
heeft. Als dit het geval zou zijn, brengen
wij u hiervan persoonlijk op de hoogte.

§

Wat moet u doen als u een LUIZENALARM briefje vindt?
·

Handel snel: onderzoek iedereen die in contact kwam met uw kind (broers, zussen…). Luizen
en/of neten kan je het gemakkelijkst opsporen met de nat-kam-methode! Je vindt hierover
alle info op de website van de school of CLB.

·

Als je luizen vindt, kan je kiezen voor een behandeling met of zonder hoofdluismiddelen. De
voorkeur gaat uit naar de nat-kam-methode (zie folder). Herhaal dit om de 3 tot 4 dagen
gedurende 2 weken.

·

Als je geen luizen vindt, is het toch belangrijk het hoofd van uw kind(eren) gedurende 1
maand elke week te controleren met de nat-kam-methode om een eventuele luizenplaag
onder controle te houden.

§

Wat als, ondanks alle inspanningen, de luizen blijven circuleren in de klas?
Belangrijk is dat dan de krachten worden gebundeld om de luizenplaag aan te pakken! De school
zal hiervoor contact opnemen met het CLB. Het CLB heeft een ondersteunende rol in de aanpak
van luizen. Zij bestrijden samen mét de school én de ouders de luizeninfectie. Het is dan ook
mogelijk dat de CLB-verpleegkundige hiervoor telefonisch contact met u opneemt.

