VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE
SCHOOLNIEUWS
SEPTEMBER 2019
Beste ouders,
Beste grootouders,

Iedereen van harte welkom terug op onze school.
Wij wensen u allen een fijn en zorgeloos schooljaar. We hopen met u dat het
voor de kinderen een leerrijk en plezant jaar wordt met veel vreugde en
vriendschap.
Samen met dit schoolnieuws vindt u in de loop van deze week in de schooltas
van uw kind ook nog volgende gegevens:
- schoolkalender
- personeelslijst
- kostenraming: richtprijzen voor dit schooljaar
- inschrijvingsfiche (controleren, eventueel aanpassen en terug naar school)
- formulieren i.v.m. medicatie (ingevuld terug naar school)
- menu voor de maand september
-aanpassingen van het schoolreglement (bijgevoegd formulier getekend terug
naar school)

Klasverdeling kleuter

Voor het schooljaar 2019-2020 ziet de klasverdeling er als volgt uit:
4 volledige kleuterklassen:
Vlindertjes, jongste kleuters (juf Margot en tante Mieke)
Jip&Jannekes, jongste kleuters (juf Miek en tante Mieke)
Muisjes, oudste kleuters (juf Conny, juf Freke)
Kikkers, oudste kleuters (juf Hilde)
Vosjes, oudste kleuters (juf Lieve)
Schrijfdans en zorg (juf Freke)
Gym kleuters & zwemmen 3de kleuter (juf Veerle)
Kinderverzorgster bij de jongste kleuters (tante Mieke)

Klasverdeling lagere

Bijtjes: 1ste (juf Sonja, juf Julie en juf Suzan)
Zonnetjes: 2de (juf Kristel, juf Freke en juf Marleen)
Uiltjes: 3de (juf Annie)
Optimisten: 4de (juf Nathalie)
3de & 4de ICT en typen (juf Veerle)
3de & 4de WO media, muzische vakken (juf Annie, juf Nathalie, juf Julie voor
klasoverschrijdend werk in drie groepen)
Smileys: 5de (juf Tine & juf Annelies)
Toppers: 6de (juf Lieve DS en juf Selien)
5de & 6de WO, media, muzische vakken (juf Selien, juf Tine, juf Annelies voor
klasoverschrijdend werk in drie groepen)
zorgcoördinator (juf Marleen)
zorgteam (juf Marleen, juf Annelies, juf Freke)
gym & zwemmen (juf Veerle)

Werkzaamheden
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Tijdens de grote vakantie werden allerlei klusjes uitgevoerd in de school.
Even kort een overzicht:
·
De buitenmuren van het eerste en tweede leerjaar en de
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·

·
.

buitenmuren van het bureau en de pesoneelsruimte kregen een likje
verf
De tafels en bollen kregen een nieuw likje verf. En wel op die
manier dat elke klas dezelfde kleur van tafel en bollen heeft, ook
onder het afdak bij de kleuters komen dezelfde kleuren terug. Voor
onze kinderen echt wel een steun om hun plaatsje terug te vinden.
Er werd nieuw meubilair besteld voor de eerste graad. Daarop
wachten wij nog steeds.
In het 1ste leerjaar werd een ander digitaal bord geplaatst. Ook het
5de en 6de kreeg op dat gebied een opfrissing.

Openluchtklassen

Wie recht heeft op een studietoelage kan een formulier aanvragen om 50%
korting te krijgen op openluchtklassen georganiseerd door BLOSO (4de, 5de & 6de
leerjaar). Meer uitleg hierover krijg je ook via het gratis infonummer 1700.
Opgelet, doe dit tijdig want anders vervalt dit voordeel. Het ingevulde formulier
geeft u af aan de school.

Luizen

Een “luizenvrije” start bij het begin van het schooljaar is zeer belangrijk! De
ervaring leert dat de grote vakantie ook de reislust van luizen vergroot en de
kans op besmetting groot is. Regelmatig controleren is de boodschap. De
resistentie van de beestjes tegen sommige producten is fenomenaal. Raadpleeg
hiervoor uw
apotheker. De nat-kam-methode blijkt de meest effectieve te zijn.

Wij willen ZON

De eerste weken van september starten we opnieuw met de actie ‘Wij willen zon’
in de kleuterklassen. Met deze actie willen we op een plezante manier via de
kleuters vooral de ouders aansporen om op tijd te komen. Het beginuur van de
school is nog steeds 08.30. Ten laatste om 08.25 op school zijn is ideaal om de
schooldag rustig te beginnen. Dank voor uw medewerking.

Verkeersveiligheid

Om de veiligheid aan de schoolpoort te verzekeren rekenen we op uw
medewerking. Vandaar opnieuw een warme oproep om een aantal afspraken na
te leven:
- De kiss&ride-zone is geen parkeerstrook. Ze dient enkel om te
stoppen, afscheid te nemen van uw kind, het te laten uitstappen en
onmiddellijk te vertrekken. Kiss en ride inderdaad. Wie zijn kleuter tot
op de speelplaats wil begeleiden, wie een juf wil spreken, … die
parkeert zijn auto op de parkeerstrook die langs de hele
Bossemstraat beschikbaar is tot aan het kruispunt met de
Gemeentehuisstraat.
- Er wordt uiteraard niet op de voetpaden en op de parkeerplaats van
de bus geparkeerd.
- De beklinkerde oprit voor het schoolhekken nodigt uit om op te rijden
met de auto. Achteruit manoeuvreren om te kunnen wegrijden is het
gevolg, hetgeen allesbehalve veilig is. Daarom reserveren we de oprit
als no-ride-zone.
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Scholenveldloop

Op dinsdag 24 september gaat de jaarlijkse scholenveldloop door. De
uurregeling zal jullie de week ervoor meegedeeld worden. Zo kan wie tijd heeft
supporteren voor onze kinderen vanaf de 3de kleuterklas.

PLASTIC SOEP

Samen werken we voor onze kinderen aan een betere wereld!
Op onze school worden enkel DRINKBUSSEN meegebracht.
De koekjes zitten in een KOEKJESDOOS zonder papiertje errond. Zoek als
ouder naar grote verpakkingen. Niet evident, maar het lukt. We moeten samen
een signaal geven aan de bedrijven, een signaal dat we voor onze kinderen een
gezonde toekomst willen!
Alvast hartelijk dank om mee te werken aan een gezonde toekomst voor alle
kinderen!

Kalender

Communicatie
GIMM-E

Maandag 3/09
Donderdag 05/09

07.30 Koffie aangeboden door het oudercomité
Zwemmen 2de/3de en 3K/6de

Maandag 09/09
Woensdag 11/09

19.30 Info-avond 3de, 4de, 5de, 6de
19.00 Oudercomité

Maandag 16/09
Donderdag 19/09
VRIJDAG 20/09

19.30 Info-avond kleuters, 1ste lj., 2de lj.
Zwemmen 4de/1ste en 3K/5de
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: school gesloten

Maandag 23/09
23/09-27/09
Dinsdag 24/09
Vrijdag 27/09

STRAPDAG
VERKEERSWEEK
Scholenveldloop
10.30 Viering start schooljaar

VRIJDAG 04/10

WIJNDEGUSTATIE door het oudercomité

Afval is onze grote zorg. Daarom geven wij enkel bij de start van het schooljaar
info op papier mee. Verder zullen alle brieven elektronisch verdeeld worden. Dit
via ons Gimm-e platform.
Tussen de briefwisseling vinden jullie de werkwijze om de correcte klas(sen) aan
te duiden.
!!! DUID OP GIMM-E DE CORRECTE KLAS(SEN) AAN DIE JULLIE WILLEN
VOLGEN!!!
Dit zorgt ervoor dat alle brieven, … op tijd en op de correcte plaats
terechtkomen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam
Ann De Mey
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