Beste ouders,
Met het derde springplanknieuws van dit schooljaar beginnen we al aan de
laatste maand van het jaar 2019. December is een uitgesproken feestmaand
maar in de school ook een maand met heel wat plezante activiteiten na de drukke
novembermaand. Hierover lees je alles in de activiteitenkalender.
Zondag 1 december begint de Advent, de aanloop naar Kerstmis, waarin we
aandacht vragen voor de actie van Welzijnszorg: samen solidair tegen armoede
(www.samentegenarmoede.be)
We kijken natuurlijk ook uit naar de komst van de Sint en zijn Pieten op
donderdag 5 december.
De eerste week van december (2-5/12) organiseren we in de lagere school ook de
individuele oudercontacten met een nabespreking van de rapporten van 29/11.
De overige decemberweken wordt er tijd besteed aan de nieuwjaarsbrieven en
aan zingeving rond de advent en Kerstmis.
Op verzoek van velen is de ijstaartenverkoop ook opnieuw gestart. Opgelet!
Bestellingen moeten uiterlijk 13 december binnengebracht zijn. De ijstaarten
kunnen enkel afgehaald worden op vrijdag 20 december tussen 15 en 16 uur!
Het leesbevorderingsproject ‘Lees je 1 7 warm’ loopt ook op zijn einde. U kan
de sponsorkaart samen met het sponsorgeld binnenbrengen in de school voor
7 december. Hopelijk kunnen we ons steunproject vzw Pinocchio warm maken
met een milde bijdrage van onze school. Alvast bedankt voor de steun.
Graag ook nog eens uw aandacht voor ‘Hap, stap en trap’ op 14
december aan Het Heem t.v.v. de brandweer en vzw Pinocchio
‘hapenstap.veiligopweg@gmail.com
Mag ik tot slot iedereen die met de school begaan is in naam van het ganse
schoolteam nu al fijne kerstdagen en een hoopvolle jaarwisseling wensen.
Veel leesplezier.
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1. Zwemlessen
3A: 10/12
3B: 03/12 en 17/12

2. Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint – Isabelle Geerarts
Hier en daar hoor je al kindjes (én hun (groot)ouders!) melodietjes van
Sinterklaasliedjes neuriën. Wie kent de klassiekers niet:
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne-Hij komt, hij komt, de lieve
goede Sint-Daar wordt aan de deur geklopt, om er maar
enkele te noemen.
In het kijk- en zoekboek Hij komt, hij komt, die lieve goede
Sint zien we Sint en zijn helpers in actie. Tijdens die klusjes
gebeurt het wel eens dat de trouwe vrienden van kleur
veranderen. Bij het boek zit een gratis CD met de tien
bekendste Sinterklaasliedjes.
(Uitgeverij De Eenhoorn)

3. Adventsactie 2019-Welzijnszorg
Zondag 1 december 2019 start de Advent; de aanloop naar Kerstmis.
In de klassen zal er aandacht besteed worden aan deze periode en aan de
campagne van Welzijnszorg : samen solidair tegen armoede!
Campagne 2019: Samen solidair tegen armoede!
Deze campagne wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren.
Door elkaar te ontmoeten in burgerinitiatieven, verenigingen en
projecten zien we het belang van structurele solidariteit.
De campagne ‘Samen tegen armoede’ doet een oproep aan
iedereen: vrijwilligers, verenigingen, scholen, middenveld, politici
en beleidsmakers, om samen de strijd tegen armoede aan te
binden en voor solidariteit te kiezen. www.welzijnszorg.be
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4. Help! Mijn kind is online!
Vijf tips voor (groot-) ouders met internetkids door Niels Van Paemel van
ChildFocus:
1. Je hoeft zelf geen expert te zijn, maar toon interesse voor
hun onlineactiviteiten. Word hun vertrouwenspersoon: ga
een open gesprek aan met je kind als gelijkwaardige
partner.
2. Stel samen afspraken en grenzen op (wanneer, waar, en
hoelang op de pc, smartphone of spelconsole). Stel zelf het
goed voorbeeld.
3. Maak duidelijk dat ze nooit met een online vriend mogen
afspreken zonder jou op de hoogte te brengen.
4. Praat over het belang van waarden, ook online: meedoen met
kuddegedrag bij cyberpesten is bv. niet oké.
5. Houd de pc op een centrale plek in de woonkamer waar je
een oogje in het zeil kan houden. En de smartphone? Die
blijft beneden na bedtijd!
Meer tips: www.clicksafe.be (Uit TestConnect )

5. OEI!

LUIZEN OP SCHOOL!

Dit schooljaar stellen we in onze school vast dat er ondanks
vele behandelingen toch kinderen blijven zijn met luizen. Mits
een correcte behandeling kan deze plaag goed onder controle
gehouden worden. Daarom deze dringende vraag aan de
ouders om a.u.b. regelmatig het haar te controleren en indien
u vaststelt dat uw kind neten of luizen heeft dan dadelijk de school te
verwittigen, zodat wij alle kinderen van de klas een brief kunnen meegeven
met de nodige instructies. Indien uw kind behandeld moet worden, volg dan
strikt de richtlijnen van de apotheker en gebruik de juiste shampoo en
een luizenkammetje.
Indien dit nog niet voldoende is zullen we het CLB moeten inschakelen voor
een individuele controle op school en thuis. Alvast bedankt voor jullie
medewerking.
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6. Veiligheid-zorg dat je gezien wordt!
Wist je dat wanneer je reflecterende kledij draagt, de automobilisten je in
het donker al van op een afstand van 150m kunnen zien? Dat is de lengte van
anderhalf voetbalveld.
Fietshelmen zijn niet verplicht. Weet wel dat je de kans
op een hersenletsel met 85% doet dalen als je een
fietshelm draagt bij een val.
Fietsverlichting behoort niet meer tot de wettelijk verplichte uitrusting van
een fiets. Maar fietsers moeten wél ’s nachts en wanneer de zichtbaarheid
<200m bedraagt, een vast licht of knipperlicht gebruiken. Een wit of geel
licht vooraan en een rood licht achteraan, zichtbaar van op 100m.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U
Leer kinderen om altijd aan de kant van de stoep uit de auto te stappen en
over te steken op het zebrapad.
(Uit de nieuwsbrief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

7. Warme dranken!
De kinderen mogen warme dranken meebrengen voor ’s middags!
Let wel: zorg dat de thermos goed afsluit!

8. Afspraken voor het brengen en het afhalen van de kinderen!
We merken dat de afspraken voor het brengen en het afhalen van de
kinderen niet goed nageleefd worden: kinderen van de lagere school worden
uit de rij gehaald, kinderen van de lagere school worden ’s morgens naar de
klas gebracht, kinderen komen dikwijls net te laat op school, de blauwe poort
wordt niet gesloten, …
De peuters en kleuters worden ’s morgens naar de polyvalente zaal of naar
de speelplaats gebracht. Na een kort afscheidsmoment aan de kleine blauwe
poort verlaten de (groot)ouders de speelplaats via de grote blauwe poort.
’s Middags en ’s avonds wachten de (groot)ouders aan de grote blauwe poort
totdat er gebeld wordt.
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De peuters van de watergroep en de kleuters van de vlindergroep kunnen
afgehaald worden aan de achterzijde van de kleuterschool; de andere
kleuters (van de bosdierengroep) wachten in de polyvalente zaal. De juffen
roepen de namen van de kleuters die naar buiten mogen en dan verlaten zij de
school.
Als er ook nog een leerling van de lagere school mee moet, dan wachten de
(groot)ouders samen met hun kleuter buiten de grote blauwe poort!
De kinderen die naar de buitenschoolse opvang moeten verzamelen onder het
grote afdak onder begeleiding van de begeleidsters van de kinderopvang.
De kinderen van de lagere school worden ’s morgens afgezet aan de
schoolpoort of voor de lijn van de speelplaats van de lagere school.
Niet vergeten de grote blauwe poort dicht te doen a.u.b.!
‘s Middags en ’s avonds verzamelen de fietsers aan de fietsrekken en de
voetgangers op het kunstgras.
Twee leerkrachten houden het verkeer van de Everselkiezel tegen, dan
vertrekken eerst de fietsers (geef hen de nodige ruimte, blijf achter de
rode lijnen a.u.b.!) en daarna wandelen de kinderen van de lagere school door
de open poort naar hun (groot)ouders.
De kinderen die niet onmiddellijk worden opgehaald blijven onder toezicht
van de leerkrachten tot 15:30 uur (’s woensdags tot 12:20uur!). Als de
kinderen dan nog niet afgehaald zijn worden ze meegenomen door de
begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang en kunnen de ouders hun
kinderen daar afhalen.
Deze afspraken werden opgesteld om het brengen en halen van de kinderen in
goede banen te leiden, dat het overzichtelijk is voor de leerkrachten maar
ook om de veiligheid van de kinderen te garanderen!
Mag ik daarom bij iedereen aandringen om de afspraken correct na te leven!
Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking!
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9. Veilige schoolomgeving!
Wij willen aan de ouders en kinderen vragen om enkel het zebrapad aan de
schoolpoort als oversteekplaats te gebruiken. Indien u uw kind na het
aanvangsuur (8:30 of 13:20 uur) brengt, gelieve dan steeds de blauwe poort te
sluiten!
Er zijn te weinig parkeermogelijkheden vlakbij de school voor wie met de auto
komt. De parkeerplaatsen tegen de school zijn voorbehouden voor de
leerkrachten omdat het voortdurend in-en uitrijden gevaarlijk is voor de
fietsers en de voetgangers. De parkeermogelijkheden aan de broodautomaat
zijn bedoeld als kiss- en ride-zone en de parking aan de frituur kan gebruikt
worden als de frituur gesloten is. Gelieve ervoor te zorgen dat er steeds een
mogelijkheid is om deze parking te verlaten, dus parkeer uw auto niet dwars
langs de Everselkiezel want dan is uitrijden onmogelijk, wees een heer in het
(parkeer)verkeer!
In samenspraak met de wijkagent, de oudervereniging en dankzij de goedkeuring
van de eigenaar kan het perceel op de hoek Bavostraat/Everselkiezel nog steeds
gebruikt worden als parkeerplaats. Let op: je kan enkel in- en uitrijden langs de
Bavostraat!
Met de fiets of te voet komen blijft natuurlijk de gemakkelijkste en
milieuvriendelijkste oplossing.
Bedankt voor uw medewerking!
https://www.youtube.com/watch?v=BOUg4m3kf4Y

KERSTVERSIERING GEZOCHT!!!!!
Heeft u thuis nog kerstversiering (geen glazen
voorwerpen!) voor buiten die u niet meer gebruikt,
dan kan u deze (grote voorwerpen mag) misschien
aan de school schenken want wij willen de laatste
twee schoolweken voor de kerstvakantie de school
warm aankleden.
Alvast heel veel dank!

Springplanknieuws december 2019

NOTEER ALVAST DE DATUM VAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
VRIJDAG 6 DECEMBER 2019: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
– GEEN SCHOOL
VRIJDAG 31 JANUARI 2020: LOKALE VERLOFDAG - GEEN SCHOOL
MAANDAG 3 FEBRUARI 2020: START INSCHRIJVINGEN
BROER(S) EN ZUS(SEN) EN KIND(EREN) VAN PERSONEEL (tot 22/2/20)
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020: ONTBIJT IN SINT-BAAF
22 FEBRUARI - 1 MAART 2020: KROKUSVAKANTIE
4 APRIL – 19 APRIL 2020: PAASVAKANTIE
27 APRIL - 30 APRIL 2020: BOSKLASSEN 6AB
VRIJDAG 1 MEI 2020: FEEST VAN DE ARBEID – GEEN SCHOOL
ZONDAG 3 MEI 2020: EERSTE COMMUNIE (10:00 uur)
ZONDAG 10 MEI 2020: VORMSEL (09:00uur)
14 + 15 MEI 2020: Tweedaagse 4AB & 5AB
21 - 24 mei 2020: HEMELVAARTSWEEKEND
30 mei - 1 juni 2020: PINKSTERWEEKEND
ZATERDAG 6 juni 2020: SCHOOLFEEST
DINSDAG 30 JUNI 2020: LAATSTE SCHOOLDAG!

OPROEP: ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 ORGANISEREN DE
OUDERVERENIGING EN DE SCHOOL HUN JAARLIJKS ONTBIJT
U KAN DIT ONTBIJT SPONSOREN!
INDIEN U EEN MAILTJE MET UW FIRMAGEGEVENS STUURT NAAR
‘david.vanhove@gmail.com’ KRIJGT U WELDRA DE
SPONSORMOGELIJKHEDEN – NAAMBEKENDHEID VERZEKERD!
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02/12: Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10 uur)
Oudercontacten LO
03/12: Zwemles 3B
Oudercontacten LO
04/12: Lokale raad (20:00 uur)
Oudercontacten LO
05/12: SINTERKLAAS op bezoek in de school
Oudercontacten LO
06/12: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – GEEN SCHOOL!
09/12: Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10 uur)
10/12: Laatste zwemles 3A
GROOTOUDERSWANDELING KLEUTERSCHOOL
11/12: Oudervereniging (20:30 uur)
12/12: Open-klas-dag instappers jan/feb 2020 (16:00 – 17:00 uur)
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13/12: Kleine afsluiter warmste week
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16/12: Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10 uur)
17/12: Laatste zwemles 3B
20/12: Laatste schooldag – ’s avonds (15:15uur) begint de Kerstvakantie
IJstaarten afhalen (15-16 uur)
21/12: Start Kerstvakantie
25/12: Kerstmis
5/1/2020: Einde Kerstvakantie
6/1/2020: Instap kleuters – start tweede trimester
Driekoningen
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