Nieuwsbrief
Beste ouders,

Hierbij onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar!!!
Wij zijn er weer helemaal klaar voor! En de kinderen? We geloven van JA!
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
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‘ik voel me “WEL IN MIJN VEL”!’
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Onze school
Julesklas
Smurfenklas
Annaklas
Berenklas
Elmerklas
Vertelklas
ZORGjuf
Bewegingsopvoeding
Sherborne (oudste kls)
Schrijfdans (jonste kls)
Kinderverzorgster
ICT
Directeur
Administratie
Middagmoeders
Onderhoudspersoneel
Voor-en nabewaking
Slaapklas Doezeltje

Juf Marjan Alen
Juf Katelijne Faes (woensdag: juf Rit Van Ginneken)
Juf Véronique Hens (dinsdag: juf Rit)
Juf Britt Van Den Bogerd (donderdag: juf Rit)
Juf Griet Hendrickx (maandag: juf Rit)
juf Mieke Peeraer
Juf Lut Schrauwen
Juf Nancy Stevens
Juf Nancy
Juf Nancy
Juf Nadine Maere
Meester Jan
Mevr. Denise Goossenaerts
Ils Aerts
Anny / Gerda / Dorris / An
Martine / Patrick
Maria / Martine
Dorris

We heten Juf Britt terug welkom op onze school! Ze was vorig schooljaar werkzaam in
Klavertje 3 te Overbroek.
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.
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* 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!
* mogen wij ook vragen om uw kinderen enkel in de nabewaking te laten indien dit
nodig is. Zo kunnen we de veiligheid blijven garanderen!
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.

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 krijgt hierover later nog
een brief met meer uitleg. De nat-kam 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!

Doortocht colonne 75jaar bevrijding WOII op dinsdag 10 september rond 8.15 uur
Heel wat historische en moderne militaire voertuigen zullen die dag voorbij onze school
komen. Ze volgen het parcour van de bevrijders in 1944, vanuit de Bethovenstraat
rijden ze richting Gasthuisstraat. In Brecht centrum zullen ze daarna (tussen 9 uur en
10 uur) halt houden.
Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. En daarom ook een oproep.
Het zou zeer wenselijk zijn als u, een familielid, een kennis of een buur die bewuste
morgen bij uw kind zou kunnen blijven tot ongeveer 9.15 uur. Zodat de kinderen samen
met een volwassene deze doortocht kan beleven.
Daarna verzamelen we de kinderen op de kleuterspeelplaats om 9.15 uur.
Kinderen waarvan er geen begeleiding kan zijn blijven bij de juf.
Zij komen dan naar school om 8.15 uur!!
Kan u onderstaand strookje ten laatste op maandagmorgen 9 september terug
meebrengen?
Maandagavond krijgen alle kinderen een vlaggetjes mee naar huis, de vlaggen van de
bevrijders natuurlijk. Dinsdagmorgen kan uw kind te gebruiken om de colonne welkom te
heten.
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Infoavond

Wij nodigen iedereen van harte uit op onze informatieavond op donderdag 12 september
2019 in de speelzaal en daarna in de klas van uw kind, dit om 19.30 uur.
We beginnen dit schooljaar opnieuw met gezamenlijk gedeelte. We starten dit schooljaar
met GIMME en dit willen even duidelijk uitleggen. Daarom zouden we jullie allen willen
uitnodigine. In bijlage vindt u alvast meer info en u kan alvast een kijkje gaan nemen.
Handig is het om uw smartphone mee naar de infoavond te brengen.
Mogelijks is deze nieuwsbrief de laatste op papier?
Daarna nodigen wij u uit in de klas van uw kleuter waar de juf 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 9 september afgeven"""""""""""""""""

Voor, naam kind:…………………………………………………………………………………………………….. Klas……...
is er op dinsdagmorgen 10 september tussen 8.15 uur en 9.15 uur
0 begeleiding nl……………………………………………………………………………………………………….
O GEEN begeleiding.
Dank je wel voor de ondersteuning.
Handtekening

""""""""""""op 9 september afgeven"""""""""""""""""

De mama en /of papa van ………………………………………………………………………………………Klas……...
O
zal/zullen aanwezig zijn met………………………personen.
O
zal/zullen niet aanwezig zijn
op de informatieavond van donderdag 12 september 2019
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
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