’t Open LUIKJE
2 – MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
VBS ’t LUIKERTJE, Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk
Tel.: 052/35.04.41
https://www.facebook.com/tluikertje.be/

EDITIE KLASSIKAAL OUDERCONTACT AUGUSTUS 2018
OP STAP MET DE LEERKRACHTEN
KLEUTERS
Kinderverzorgster: Juf An
PK: Juf Charlotte >>> Juf Lore
1K: Juf Karine
2K: Juf Nancy
3K: Juf Caroline en Juf Priscilla
Zorg: Juf Caroline
Bewegingsopvoeding: Juf Ans
LAGERE SCHOOL
1L: Juf Stefanie
2L: Juf Veerle en Juf Sarah
3L: Meester Reinout >>> Juf Dempsey
4L: Juf Maria en Juf Eline
5L: Juf Ellen
6L: Meester Peter
Zorg: Juf Sarah en Juf Eline (co – teacher)
Hoekenwerk: Juf Emma
Lerarenplatform: Juf Kim
ICT: Meester Jan (De Bie) en Jonas
Lichamelijke opvoeding:
Meester Gert en Juf Ans
DIRECTIE
Dora Vastenavondt
“Ad interim”:
Meester Jan (Bastiaensen)
directiejan@tluikertje.be
SECRETARIAAT
Katrien, Bernadette, Gina, Lut
administratie@tluikertje.be
ONDERHOUD
Marleen (en onderhoudsfirma)
NASCHOOLS TOEZICHT
Lisette en Kathleen (3 W Plus)

EEN GANSE TRIMESTER OP PAD
Klassikaal oudercontact
Woensdag 29/08/2018
Start schooljaar + koffiebar OC
Vrijdag 03/09/2018
Start warme maaltijden en drankjes +
eerste keer zwemmen
Maandag 10/09/2018
Verkeersweek
Vrijd 14/09 t.e.m. vrijdag 21/09/2018
Pedagogische studiedag
Maandag 17/09/2018
Gekke fietsen
Dinsdag 18/09/2018
Schoolfotograaf (enkel nog digitaal!)
Woensdag 19/09/2018
Autoluwe schooldag
Donderdag 20/09/2018
Scholenveldloop (enkel bij goed weer)
Vrijdag 21/09/2018
Officiële opening nieuwbouw en
verkeersveiligheid
Zondag 30/09/2018 om 14u
Vrijaf
Woensdag 03/10/2018
Kaas – en wijnavond
Vrijdag 19/10/2018
Vodden en schroot OC
Zaterdag 20/10/2018
Rapport 1 + oudercontacten lagere school
Woensdag 24/10/2018
Herfstvakantie
Ma 29/10/2018 t.e.m. vrijdag 02/11/2018
Wijnproefavond OC
Vrijdag 16/11/2018
Grootoudersfeest
Vrijdag 07/12/2018
Oudercontact KS + 6e LS
Woensdag 19/12/2018
Rapport 2
Vrijdag 21/12/2018
Kersthappening OC
Vrijdag 21/12/2018
Kerstvakantie
Ma 24/12/2018 t.e.m. vrijdag 04/01/2019
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BELANGRIJKE HERINNERINGEN





















Wij komen op tijd naar school, indien we
te laat zijn, komen we samen met het
kind eerst langs op het secretariaat.
Ochtendbel op….
 ….woensdag = om 8u30!
 ….andere schooldagen = om 8u45!
Blijf rekening houden met de uren van de
schoolstraat! De politie tolereert niemand
met een voertuig in deze straat wanneer
de straat gesloten is, voor de veiligheid
van jullie kinderen!
De boekentassen worden ’s ochtends op
de speelplaats geplaatst!
Woensdag = FRUITDAG
Geen snoep in de (verplichte) brooddoos
a.u.b.!
Verplichte koekendoos (met naam op)
Verplichte drinkbus (met naam op), we
geven allen toch om het milieu! 
Bij ziekte tijdig verwittigen aan
klasleerkracht of het secretariaat a.u.b.,
zodat we (eventuele) warme maaltijden
kunnen afbestellen! (vòòr 9u)
Ziektebriefjes 4 x per jaar door ouders,
nadien doktersbriefje!
Medicatie kan enkel op school toegediend
worden wanneer het document is ingevuld
door een dokter!
Zwemmen blijft 2 – wekelijks op maandag
(zie kalender)
Eerste zwembeurt op 10 september 2018
(1 – 2 – 3 – 6 LS)
Wieltjesdag op dinsdag tot herfstvakantie
Niveaulezen lagere school op vrijdag
Hulpcheques invullen a.u.b.!

NIEUWS en PRIORITEITEN




















GDPR: zie privacyverklaring +
toestemming foto’s / contactpersoon
Nieuw decreet leerlingenbegeleiding
Nieuwe werking CLB
Lerarenplatform vanaf 1 oktober 2018
Vervangingen: juf Kim

Het aangepaste schoolreglement, de
volledige schoolkalender en de
privacyverklaring vind je ter raadpleging
op de schoolwebsite!

Communicatie via mail (zoveel als mogelijk);
ook vanuit het secretariaat
Facturen: domiciliëringen
Verkeersveiligheid: schoolstraat / fietsstraat /
wegmarkeringen
Verder werken aan ons huiswerkbeleid
Questi: zorgplatform / agenda /rapporten / …
Hoofdprioriteit = ZILL; “Zin in leren, zin in
leven” nieuw leerplanconcept Katholiek
Onderwijs  definitief in sept. 2019
Nieuwe methodes
o taal LS (2,3,5) = “Talent”
o Wero (1  6) = “Open wereld 2.0”
o 3e kleuterklas = “Dag Pompom”

NIEUWIGHEDEN




WETGEVING


Nieuwbouw is (zo goed als) klaar:
officiële opening = zondag 30/09/2018 om 14u
Nieuwe berging
Nieuwe fietsenstalling
Klassen zijn doorgeschoven vanwege
nieuwbouw
Uitbreiding refter + nieuwe meubelen
Zorglokaal





De fietsjes van de kleuters worden ook
achteraan in de fietsenstalling geplaatst
(behalve op wieltjesdag). ’s Avonds kan je dan
eerst uw kleuter afhalen op de speelplaats en
dan samen de fiets gaan halen.
In de lagere school starten we met het nieuwe
project van de “Pestbuddy’s”. De kinderen van
het 6e leerjaar (kapiteins) zullen fungeren als
vertrouwenspersoon en bemiddelaar bij
conflicten. Zij zullen hun mete- of petekindjes
bijstaan in het “bemiddelhuisje” op de
speelplaats. Indien de conflicten / pesterijen
niet stoppen, zullen de kapiteins in overleg
gaan met de leerkrachten! Wij tolereren
natuurlijk geen discriminatie op onze school!
Sommige leerlingen zullen geselecteerd
worden voor de ‘kangoeroe – klas”
(vanaf oktober)
Vanaf 1 oktober 2018 zetten jullie de kinderen
af en halen ze op (in de voor- en naschoolse
opvang) langs de speeltuin in de
Nijverseelstraat; rond de nieuwbouw naar de
de refter. Voor fietsers blijft het allemaal
zoals het was!
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