’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 2020
SCHOOLTEAM
(zie ook “wie is wie” op schoolwebsite)

KLEUTERS
Kinderverzorgster: Juf An
PK: Juf Charlotte (ai) >>> Juf Lore
1K: Juf Karine
2K: Juf Nancy
3K: Juf Caroline
Zorg: Meester Yorick (ai) >>> Juf Sarah VH
Bewegingsopvoeding: Juf Ans
LAGERE SCHOOL
1L: Juf Stefanie
2L: Juf Veerle en Juf Nina
3L: Meester Reinout
4L: Juf Dempsey
5L: Juf Ellen
6L: Meester Peter en Juf Nina
Zorg: Juf Sarah VDS en Juf Maria
(co – teacher)

Bewegingsopvoeding: Juf Ans
ICT: Meester Jan (De Bie) en Jonas
Preventie: Meester Gert
Lerarenplatform: Meester Yorick en Juf Nina
DIRECTIE
Jan Bastiaensen
directiejan@tluikertje.be
SECRETARIAAT
Katrien, Gina, Stefanie, Lut
administratie@tluikertje.be
ONDERHOUD
Marleen (en onderhoudsfirma)
VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT
Kathleen en Marleen (3 W Plus)
GEMACHTIGD OPZICHTER
Heidi Segers

ALLE DATA “ONDER
VOORBEHOUD” volgens de
maatregelen tegen het:

‘VERRASSEND VREUGDEVOL 1e TRIMESTER’
Klassikaal oudercontact
Woensdag 26/08/2020 en Donderdag 27/08/2020
Start schooljaar
Dinsdag 01/09/2020
Start warme maaltijden en drankjes + eerste keer
zwemmen
Maandag 07/09/2020
Info – avond ski L5 – 6
Vrijd 11/09/2020 = NIEUWE DATUM !!!
Verkeersweek
Ma 14/09 t.e.m. vrijdag 18/09/2020
Gekke fietsen
Dinsdag 15/09/2020
Autoluwe schooldag
Donderdag 17/09/2020
Vrijaf
Woensdag 30/09/2020
Saved by the bell + “Dag van de leerkracht”
Maandag 05/10/2020
Schoolfotograaf
Dinsdag 06/10/2020
Pedagogische studiedag
Vrijdag 09/10/2020
Week van het bos: Zon 11/10/2020 t.e.m. vrij
16/10/2020 → Naar het bos K2–3 op 12/10
1-2-3 op 13/10
4-5-6 op 13/10
Rapport 1 + Oudercontact LS
Woensdag 21/10/2020
Vodden en schroot OC
Zaterdag 24/10/2020
Meespeeldag
Woensdag 28/10/2020
Herfstvakantie
Ma 02/11/2020 t.e.m. vrijdag 06/11/2020
VRIJAF
Woensdag 11/11/2020
QUIZ oudercomité
Zaterdag 21/11/2020 (meer info volgt)
Grootoudersfeest
Donderdag 03/12/2020 (EXTRA DATUM) en
Vrijdag 04/12/2020
Meespeeldag / Oudercontact KS + 6e LS
Woensdag 16/12/2020
Rapport 2 lagere school
Vrijdag 18/12/2020
Kersthappening OC
Vrijdag 18/12/2020
Kerstvakantie
Ma 21/12/2020 t.e.m. vrijdag 01/01/2021

JAARTHEMA 2020 – 2021 =

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

BELANGRIJKE HERINNERINGEN

NIEUWS en PRIORITEITEN

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

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! Let ook op je parkeergedrag!
De boekentassen worden ’s ochtends op de
speelplaats geplaatst! (tenzij men met de fiets
komt)
Woensdag = FRUITDAG
Geen snoep in de (verplichte) brooddoos (met
naam op) a.u.b.!
Verplichte koekendoos (met naam op)
Verplichte drinkbus (met naam op), we geven
allen toch om het milieu! ☺
Gelieve op ALLES de naam van uw kind te
zetten aub! (ook op kledij)
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! (enkel LS)
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 07 september 2020
(1 – 2 – 3 LS)
Wieltjesdag op dinsdag tot herfstvakantie
Niveaulezen lagere school op DONDERDAG
Hulpcheques invullen a.u.b.!

WETGEVING en ACTUALITEIT
•
•
•

•

•
•

GDPR: zie privacyverklaring + toestemming
foto’s / contactpersoon
Lerarenplatform vanaf 1 september 2020
Vervangingen: meester Yorick / juf Nina
Vanaf 01/09/2020 : leerplicht naar 5 jaar!
(K3) Enkel recht op schooltoelage bij min. 290
halve dagen aanwezig
Max. factuur = 45/90 euro: 1e graad betaalt
ieder maar de helft van de zwemfactuur!
Wij vragen GEEN BOTERHAMMENTAKS.
Digitaal aanmeldings- en
inschrijvingssysteem loopt door!
Aanvangsbegeleiding: Juf Maria

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
Er wordt een (telefonische) permanentie
voorzien op het secretariaat tijdens volgende
uren:
➢ van 08u00 tot 12u00

➢ van 13u00 tot 16u00 (niet op woensdag
natuurlijk)

➢ zie ook “communicatiebeleid” website
•
•

•

•
•

Facturen: domiciliëringen
Hoofdprioriteiten =
ZILL; “Ontwikkeling van wiskundig
denken”
Straffen en belonen
Nieuwe methodes
o PK + 1e kleuterklas = “Dag Jules”
o Taal – initiatie Frans van K3 > L4
(vanaf januari 2021)
Infrastructuur:
Hoofdgang is gedeeeltelijk vernieuwd
Corona – “dreigingsniveau” = geel
! Geen warme maaltijden indien code “rood” !
! Indien jullie van een risicozone komen, gelieve de
wettelijke regels op te volgen aub!
! Wasbak met 4 kraantjes onder afdak op de
speelplaats want handen wassen blijft / gelieve de
handen thuis reeds te wassen vòòr je naar school
komt
! Kleuters afhalen langs de speeltuin
! Geen kleuterzwemmen / L6 gaat maar zwemmen
vanaf 22/03/’21 indien het zwembad dit toelaat

•

•
•

•

•

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 hebben we ons project
“Pestbuddy’s” opnieuw geoptimaliseerd.
Indien er toch sprake is van heus PESTEN
maken we gebruik van de “No blame” –
methode.
Sommige leerlingen zullen geselecteerd
worden voor de “kangoeroe – klas” (op
dinsdag): voldoen aan bepaalde criteria!!!
Externe ondersteuning: contactgegevens
logopedisten e.d. doorgeven aan de school
aub! Dat is belangrijk voor afstemming met
elkaar.

KALENDER (opvallendheden)
•
Dit schooljaar GEEN kaas- en
wijnavond!
•
QUIZ oudercomité = NIEUW
•
Musical “Het sleutelkruid” in
de Kersenpit te Mazenzele op
vrijdag 28/05/2021 en
zaterdag 29/05/2021.

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

