juni 2018
Beste ouders,
Het derde trimester is bijna voorbij en dus zit ook dit schooljaar er weer bijna op.
Een welverdiende vakantie voor onze leerlingen en leerkrachten komt eraan.
Maar eerst zijn er nog de laatste loodjes, de laatste toetsen. We wensen alle leerlingen veel
goede moed in deze toetsenperiode en wat aanmoediging thuis helpt de kinderen zeker ook door
deze eindfase van het schooljaar.
De laatste weken staan er nog heel wat activiteiten op onze agenda:

- vr 1 juni

- ma 4 juni
- di 5 juni

- do 7 juni
- vr 8 juni
- zo 10 juni
- di 12 juni
- wo 13 juni
- do 14 juni
- vr 15 juni
- wo 20 juni
- vr 22 juni

- ma 25 juni
- di 26 juni

- wo 27 juni
- vr 29 juni

Zitdag CLB-medewerkster (8:30uur)
Studiereis Bokrijk 3AB
Bezoek aan het Berenhuis + De Mijlpaal in het kader van het kunstproject 1AB
Workshop techniek Houthalen 1A
Laatste zwemles 5B
Fietsexamen 6AB
Workshop techniek Houthalen 1B
Schoolraad (20:15 uur)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Studiereis Tongeren 6AB
Vaderdag!
Laatste zwemles 4AB
Schoolreis peuters en 3-jarigen
Receptie kunstproject 1AB (18:00 uur)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Oudervereniging (20:30 uur)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Laatste toetsen lagere school
Openluchtviering (11:00 uur)
Sportdag lagere school op school
Schoolreis 1AB/2AB/3AB
Uitstap 4AB/5AB/6AB
Sportdag kleuterschool op school
Proclamatie 5-jarige kleuters (18:00 uur) + Proclamatie 6AB (20:00 uur)
Laatste schooldag voor alle kinderen(tot 12:05uur)
Rapporten lagere school
Nm: vrije oudercontacten + overgangsbesprekingen

De kinderen worden vrijdag 29 juni 2018 enkel voormiddag op school verwacht!
De zomervakantie begint die dag om 12:05 uur! Vrijdagnamiddag 29 juni 2018 zijn alle
leerkrachten en de directeur bereikbaar op school (011/45 58 30) tot 15:15 uur.

1. Zwemlessen
5B: 5/6 = laatste
4AB: 12/6 = laatste

2. Vormsel en Eerste Communie.
De voorbije maanden deden verschillende kinderen hun Eerste Communie en
werden verschillende jongeren gevormd.
Proficiat aan alle kinderen en ouders om deel te willen uitmaken van de
grote vriendengroep van Jezus.
Bedankt ook aan de leerkrachten en de begeleiders voor hun inzet.
3. Afwezigheden!
De leerkrachten melden mij dat zij regelmatig vragen krijgen
over een afwezigheid van kinderen tijdens het schooljaar. Ook
nu komen er veelvuldig vragen over het al of niet gewettigd
afwezig zijn op school.
De wetgever is heel duidelijk. Een kind van 6 jaar is
leerplichtig en kan alleen maar gewettigd afwezig zijn in de
gevallen die meegedeeld zijn aan de ouders in september via
het schoolreglement.
Ook de laatste schoolweek van juni is een schoolweek en geen
vakantieweek! De verificateur, die de afwezigheden
controleert, heeft mij bevestigd dat zij streng zal controleren op de geldigheid van de
afwezigheidsattesten.
Mag ik dan ook aandringen om met concrete vragen in verband met een afwezigheid
persoonlijk contact te nemen met de directeur. Hij kan immers in bepaalde
omstandigheden toestemming geven over een gewettigde afwezigheid. In geen enkel geval
kan toestemming gegeven worden om vroeger dan vrijdagmiddag 29juni 2018 met vakantie
te mogen vertrekken!
4. Schooltoelage vanaf de kleuterklas!
U kan voor dit schooljaar nog tot 1 juni 2018 een aanvraag
indienen bij de afdeling Studietoelagen. Ook peuters die pas
instapten hebben recht op een schooltoelage. U krijgt als gezin
een toelage en voor de school is elk kind dat een schooltoelage
ontvangt een bonus waard. Het Ministerie van Onderwijs meldt
ons dat er nog altijd vele gezinnen denken dat ze geen recht hebben op een toelage terwijl
ze wel in aanmerking komen. Je kan best wel de toelage aanvragen ook al denk je dat je niet
in aanmerking komt, je weet maar nooit.
Dus snel deze toelage nog aanvragen op: www.studietoelagen.be. U kan op school ook
formulieren krijgen om in te vullen.

5. Vaders met dochters zijn geluksvogels!
Vaders
Knuffelen gaat niet zo goed. Ze roepen hé joh, je weet het hé en lezen
de krant.
Over de rand kijken ze mee hoe je je huiswerk doet of niet.
Je staat versteld van wat ze weten over de wereld, meer dan van jou
bijvoorbeeld!
Vaders zijn zo. Ze laten niets merken tot er iets is. Dan leer je ze
kennen als moeders;
(Vader & Dochterboek, Hannah & Bert Wagendorp, De Geus)
6.

2018-2019

Na goedkeuring door de leden van de schoolraad op 7 juni 2018 wordt de nieuwe
schoolbrochure met het schoolreglement 2018-2019 in de loop van de maand augustus op de
schoolwebsite geplaatst. U kan dit raadplegen en indien u dat wenst kan u een papieren
afdruk vragen op het secretariaat.
Begin september krijgt u een document om in te vullen dat u akkoord gaat met het
schoolreglement van onze school. Dit akkoord is immers een voorwaarde om ingeschreven te
worden of te blijven in onze school.
Er zijn enkele veranderingen op 1 september:
1. Maximumbedragen minder scherpe maximumfactuur (meerdaagse uitstappen)
2. AVG of GDPR
3. Absoluut en permanent rookverbod
4. Getuigschrift basisonderwijs
5. Leerlingbegeleiding
6. ondersteuningsnetwerken
In het nieuwe schoolreglement zullen deze veranderingen reeds zijn opgenomen.
7. Verkeersweek 14-18 mei 2018
Tijdens de verkeersweek werd de oproep om te voet of met de fiets naar school te komen
zeer goed opgevolgd. Ik zag ook vele kinderen en (groot)ouders met ‘veiligheidskledij’ (helm,
fluohesje, …) Proficiat!
Graag een oproep om de rest van dit schooljaar te voet of met de fiets te komen, het is
milieuvriendelijk en goed voor de conditie …
Het ganse schooljaar zamelen we plastieken dopjes in, maar tijdens de verkeersweek
werden er extra veel dopjes verzameld. Bedankt hiervoor.
De dopjes worden geschonken aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren.
Deze inzamelactie blijft nog steeds lopen.
8. Leerlingenaantallen
Ter info: we tellen op dit ogenblik 356 kinderen in onze school:
141 kleuters en 215 leerlingen in de lagere school.
Voor het volgende schooljaar zijn er reeds 58 peuters/kleuters en
7 nieuwe leerlingen voor de lagere school ingeschreven.

9. Droom
Droom van zee en strand,
Kom blijf niet aan de kant.
Ga mee! Gewoon naar zee.
Daar kan je zwemmen in het water.
Spetter, spetter later.
Doe nu een keer eerlijk,
Het is toch heerlijk!
(Hannah, 9 jaar)
10. SPRING-feest 5 mei 2018
Het Springfeest aan de Scoutslokalen was een enorm succes.
Bedankt aan iedereen die dit bijzondere feest heeft doen slagen.
We zijn fier als school op het geslaagde initiatief en op de financiële opbrengst.
Er werd meer dan 5000 euro gestort voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker en
met de overige centen zal er het volgende schooljaar een opfrissing gebeuren van de
speelplaatsen.
Nogmaals bedankt!

Ik wil iedereen nu al een deugddoende en zonnige vakantie wensen en je mag alvast de
‘open-klas-dag’ noteren op donderdag 30 augustus 2018 van 17:00 tot 19:00 uur.

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 start op maandag 3 september 2018.

