Basisschool
Sint-Lodewijkscollege
Gistelse Steenweg 440 – Tel. 050 406890
Koude-Keukenstraat 10 – Tel. 050 406891
Blijmare, Knotwilgenlaan 24 – Tel. 0487/274544
8200 Sint-Andries
Sint-Lodewijkscollege@basisschoolgistelsesteenweg.be
www.basisschoolgistelsesteenweg.be  maandelijks verschijnt de maandemenu op de website, de maandemenlijst voor september is nog niet ter beschikking. Deze infobrochure staat ook op de website onder de knop ‘recente informatie’.

INFOBROCHURE
2017-2018
KLEUTER- & LAGERE SCHOOL
Beste ouders,
Houd deze informatie goed bij, ze kan goed van pas komen
in de loop van de komende weken of tijdens het schooljaar.
Deze infobrochure werd op vrijdag 25 augustus naar alle ouders al gemaild en wordt tijdens de kennismakingsavond van dinsdag 29 augustus aan de gezinsoudste nog eens meegegeven. Hebt u deze bundel
niet per mail ontvangen of wenst u ze op meerdere mailadressen te ontvangen? Zie op de eerste bladzijde hoe u dit in de toekomst wèl kan!

Beste ouders,
We hopen dat u zich vlug gaat thuis voelen op onze school want dat vinden wij belangrijk !
We willen u wat wegwijs maken door middel van deze infobrochure voor de leerlingen van de basisschool met
praktische informatie over onze verschillende vestigingsplaatsen. Alle informatie kunt u ook raadplegen via de
vernieuwde schoolwebsite!



DIGITALE SCHOOLCOMMUNICATIE:
Sedert vorig schooljaar gebeurt de communicatie naar de ouders van onze school via mail. Zo konden we de
papier-info duidelijk beperken. Hou dus regelmatig uw mailbox in de gaten want het schooltijdschrift
‘Schoolwijzer’ zal verder uitsluitend nog in een digitale versie worden doorgemaild. Wie de info beter op papier raadpleegt, laat dit weten aan de klastitularis bij het begin van het schooljaar.



NOG GEEN MAILS ONTVANGEN VANUIT DE SCHOOL DE VOORBIJE WEEK?
De school stuurde naar alle ouders in de week van 21 augustus een tweetal mails met schoolinfo naar het
mailadres dat de ouders hebben bezorgd. ALS U DEZE MAILS NIET HEBT ONTVANGEN OF ALS U DIE VOOR
BEIDE OUDERS WENST TE ONTVANGEN OP MEERDERE MAILADRESSEN: MAIL DAN ZO VLUG MOGELIJK UW
MAILDRES NAAR: secretariaat@basisschoolgistelsesteenweg.be



SCHOOLUREN :



VERBRUIKSMATERIAAL EN MAXIMUMFACTUUR : Leerboeken, verbruiksmateriaal, scharen e.d., werkbladen
en schriften worden gratis ter beschikking gesteld door de school.
Voor het kleuteronderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 45 euro per leerjaar.
Voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 85 euro per leerjaar.
De basisbedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.
Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2017-2018 een maximumfactuur van € 425 (aan index onderworpen) per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. In Schoolwijzer 1 volgt een budgetraming voor de kosten van de maximumfactuur per leerjaar.



ALLES NAAMTEKENEN: Mutsen, mantels, schooltassen, handschoenen, gymkledij en eetdozen graag naamtekenen zodat dit bij eventueel verlies kan teruggegeven worden.



AFKORTINGEN:
G.S.: afdeling Gistelse Steenweg
K.K.: afdeling Koude Keuken
BL.: afdeling Blijmare
Leerjaren worden aangeduid met L, kleuterklassen met K (vb.: L6, K2…)



VERLOREN VOORWERPEN :
G.S.: aan de kapstokken in de gang tussen de inkomhal en de speelplaats .
K.K.: onder het afdak
BL: in de grote speelzaal.

 Voormiddag van 8.25u. tot 11.35u.
 Namiddag van 13.15u. tot 16u.
OPGELET ! Op vrijdag tot 15.15u. !
We vragen uitdrukkelijk om niet langer als nodig op de speelplaats te blijven wanneer u de kinderen naar
school brengt, en niet vroeger dan 10 minuten voor het schooleinde op de speelplaats te wachten als u de
kinderen komt ophalen.
Om het overzicht tijdens het ochtend- en middagtoezicht op de speelplaats te behouden, vragen we niet in
de gangen of klassen te gaan voor het ophangen van tasjes of zo. Indien dit toch nodig is: laat het weten aan
de toezichthoudende leerkracht.

Deze infobrochure bevat – samen met het schoolreglement - de afspraken die het schoolleven aangenaam maken.
We hopen alvast u van dienst te zijn met deze gebundelde informatie en danken u voor uw medewerking.
Marc Slosse, directeur

RIJBEGELEIDING EN AFHALEN KINDEREN
Kleuterschool (K 1/2/3) en lagere school (L 1/2/3) GISTELSE STEENWEG
1.

Rijen op het einde van de schooldag

Voor kinderen Lagere school:
Rij KOUDE KEUKENSTRAAT/KAKELBONT (wordt aangeduid met een ‘kat’)
De kinderen worden onder begeleiding van 2 leerkrachten naar de speelplaat s KoudeKeukenstraat gebracht voor de studie en/of opvang Kakelbont. Diezelfde rij steekt ook de kinderen
over aan het zebrapad t.h.v. de videotheek langs de Gistelse Steenweg.
Voor de kleuters:
KLEUTERRIJ KAKELBONT
De kinderen worden onder begeleiding van 1 leerkracht en 2 IBO-begeleiders naar IBO Kakelbont
gebracht
Wil nooit uw kind uit een begeleide rij weghalen, voor de rij zijn eindbestemming heeft bereikt. Dit omwille van de veiligheid van de kinderen.

2.

Afhalen kinderen

a. Over de middag
- Kleuters worden afgehaald in de klas en de middageters worden begeleid naar de kleuterrefter.
- Lagere schoolkinderen worden afgehaald op de grote speelplaats. Wie niet tijdig opgehaald is, gaat
mee naar de GROTE EETZAAL, zodat niemand alleen op de speelplaats achterblijft.
Belangrijk i.v.m. het ophalen van kinderen bij de klassen op de speelplaats GS:
Er werd een gele lijn geschilderd op de speelplaats GS. ter hoogte van de kleuterklassen.
Mogen we vragen om te blijven wachten achter de gele lijn? Dit geeft meer overzicht en het is veiliger voor de kinderen die de speelplaats opkomen. Met dank voor uw begrip!
b. Op het einde van de schooldag
- Kleuters worden afgehaald in de klas of gaan mee met de rij naar Kakelbont.
- Lagereschoolkinderen worden afgehaald op de grote speelplaats (niet in de inkomhal).
Kinderen die niet opgehaald zijn wanneer de Kakelbontrij vertrekt, gaan automatisch mee naar Kakelbont. Er mag niemand alleen op de speelplaats achterblijven.

Lagere school (L 4/5/6) KOUDE-KEUKENSTRAAT
Rijen op het einde van de voor- en namiddag voor wie naar huis gaat
□ Rij richting Gistelse Steenweg om 16u. met oversteek t.h.v. de vluchtheuvel tgo. de videotheek. Leerlingen die naschoolse activiteiten volgen in de vestigingsplaats Gistelse Steenweg worden tot daar
gebracht onder begeleiding.
□ Rij richting Zandstraat om 11.35u. en 16u. De kinderen worden overgestoken aan de Zandstraat.
□ Rij om 11.35u. naar de refter in de afdeling G.S.
□ Er is een vak op de speelplaats voor kinderen die door ouders worden opgehaald om 11.35u. & 16u.
Een leerling van L 4/5/6 kan dus niet zomaar de school verlaten zonder eerst in dit vak plaats te nemen.
De kinderen die in de richting van de Pastoriestraat moeten worden door een leerkracht overgestoken voor de poort.

OPMERKING:
Kinderen van L4/5/6 , aan wie de ouders het toezicht toevertrouwen over een broertje of zusje van
L1/2/3 , wachten op de speelplaats tot de rij van Kakelbont toekomt. Vervolgens stappen ze met hun
broertje/zusje verder op eigen verantwoordelijkheid, zonder begeleiding van een leerkracht.
MOGEN WE VRAGEN DAT OUDERS VAN LEERLINGEN L4/5/6 HUN KIND(-EREN) AANSPOREN OM
NA DE RIJBEGELEIDING DE WEG NAAR HUIS METEEN VOORT TE ZETTEN EN NIET OP DE STRAAT TE
BLIJVEN ‘HANGEN’?

REGELING VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG en STUDIE
De volledige voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met IBO
Kakelbont, Koude-Keukenstraat 8B (050 388 884). Alle info op
www.ibokakelbont.net.
De voor- en naschoolse opvang (in Blijmare en Kakelbont) kost 0,84 euro
per begonnen half uur.

GISTELSE STEENWEG en KOUDE KEUKENSTRAAT
1. Voorschoolse opvang vanaf 7u.
Om 8.15u. worden de kinderen van de voorschoolse opvang naar de afdeling Gistelse Steenweg of Koude-Keukenstraat gebracht.

2. Naschoolse opvang tot 19u.
3. Opvang op woensdagnamiddag
Op woensdagnamiddag is er eveneens opvang tot 19u. in IBO Kakelbont.
Er is een mogelijkheid om daar ’s middags warm of boterhammen te eten. Uw kind hoeft dit enkel mee
te delen in de klas op woensdagvoormiddag.
 Kinderen die op woensdag naar Kakelbont moeten EN blijven eten (volle maaltijd/boterhammen) nemen hun maaltijd in de kleuterrefter van de Gistelse Steenweg en vertrekken pas om 12.45u. naar Kakelbont. Kinderen KK worden onder begeleiding va, K.K. naar G.S gebracht.
 Kinderen die op woensdag naar Kakelbont moeten maar GEEN maaltijd nemen omdat ze worden afgehaald tussen 12u. en 13u. gaan om 11.35u. onder rijbegeleiding vanuit G.S. rechtstreeks naar Kakelbont. Kinderen van K.K. blijven ter plaatse.

BLIJMARE
1. Voorschoolse opvang
Vanaf 7u.: in Koude Keukenstraat 8B (IBO Kakelbont)
Vanaf 7.30u.: in kleuterschool Blijmare: kleuters die vooraf in Koude-Keukenstraat 8B in de opvang waren, worden (kosteloos) door de begeleidster met de wagen naar Blijmare gebracht tegen 7.30u.

2. Naschoolse opvang op volle schooldagen
Tot 18.30u. in Blijmare en tot 19u. na afspraak met begeleidster.

3. Opvang op woensdagnamiddag
Tot 12.30u. in kleuterschool Blijmare
Tot 19u. in Koude-Keukenstraat 8B.
Kleuters die na 12.30u. nog van opvang gebruik maken, worden (kosteloos) door de begeleidster met de
wagen naar Koude-Keukenstraat 8B gebracht.

STUDIE
L 1/2/3/4/5/6: STUDIE : tot 17u. en achteraf naar de naschoolse opvang in IBO Kakelbont vanaf
17.10u.. De kinderen mogen niet vroeger dan 17u. de studie verlaten. De school voorziet na 17u. nog 10
minuten opvang op de speelplaats en in die tussentijd hebt u de tijd om uw kind te komen ophalen. Om
17.10u. worden de kinderen die niet zijn opgehaald, automatisch naar Kakelbont gebracht.
U hoeft de school niet vooraf te verwittigen als uw kind in de studie zal blijven.
We verwachten dat elke leerling iets bijheeft om zich zinvol bezig te houden als het huiswerk klaar is:
een leesboek, een boek met kleurplaten, raadsels… Geen videospelletjes.
Prijs per studiebeurt: 1,68 euro.

MIDDAGMALEN OP SCHOOL
De kinderen kunnen dagelijks (ook op woensdag als ze achteraf naar de opvang in Kakelbont gaan) een maaltijd nemen:
een warme maaltijd ( die bestaat uit soep & hoofdgerecht). De maandmenulijst wordt
doorgemaild en hangt uit in inkomhal G.S. en BL.. (prijs: 4,05 euro)
 eigen boterhammen (in naamgetekende brooddoos) met soep of melk.( 1,33 euro)

AFWEZIGHEDEN
Het is belangrijk dat alle kinderen – ook de kleuters - op tijd op school komen.
Afwezigheden worden steeds aan het secretariaat doorgegeven, omwille van de veiligheid van de kinderen.
Voor afwezigheid van méér dan 3 dagen is steeds een doktersbriefje nodig. Briefjes van de ouders voor
kortere afwezigheden kunnen slechts 4 keer per jaar.
(zie ook schoolreglement)

AANBOD SCHOOLTIJDSCHRIFTEN
Voor L1 tot L3: Abonneren kan op Doremi, Dokadi, Dopido, Zonnekind, Zonnestraal
Voor L5 en L6: Vlaamse filmpjes van de uitgeverij Averbode.
Abonnement voor een heel schooljaar.
Deze tijdschriftjes bevatten een degelijke inhoud en zijn volledig afgestemd op de nieuwe leerplannen
van de kleuter- en lagere school.
Uw kind krijgt nog een afzonderlijk formulier en folders mee zodat u kunt kiezen welk tijdschrift uit bovenstaand aanbod u wenst voor uw kind(eren).
Geen enkel tijdschrift is nodig om de lessen te kunnen volgen!

REGELING GYM- EN ZWEMLESSEN VOOR LEERLINGEN LAGERE SCHOOL
Gym- en zwemlessen
L1 tot L6: 1 lestijd bewegingsopvoeding per week, tweewekelijks een extra
gymles.
Alle klassen krijgen in de loop van een schooljaar een reeks van minimum 12
opeenvolgende zwemlessen op dinsdag of vrijdag. L1 gaat zwemmen in het derde trimester. Tijdens de
zwemperiode wisselen de tijdstippen voor de gymlessen in sommige klassen.
(Een zwembeurt in SR Olympia kost voor 1ste tot 5de leerjaar 1,50 euro, de zesdeklassers zwemmen
gratis, dat is decretaal zo bepaald.)
Gym- en zwemkledij
Gymbroekje (10 euro) en gymtruitje (12 euro) van Sint-Lodewijk kunt aanschaffen bij de kennismaking
met de klas in augustus, of later ook nog op het secretariaat. Daar kunt u ook een gratis gymzakje verkrijgen. In het zwembad is juiste zwemkledij verplicht (geen zwemshorts, ondergoed of kledij die ook
buiten het zwembad wordt gedragen. Meer info op affiches in het zwembad!)
L: Zwem- en gymregeling voor de eerste weken, er is wekelijks 1 gymles en 2-wekelijks nog eens een extra-gymles
voor heel wat klassen (niet voor L3)
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Donderdag 7 september
Vrijdag 8 september
Maandag 11 september
Dinsdag 12 september

Donderdag 14 september
Vrijdag 15 september

Nog geen gym-en zwemlessen
VM.: L2A/2B/3A
NM.: L6A/6B/6C (2-wekel.)
NM: L1A/1B
NM.: zwemmen L3
VM.: L6A/6B/6C
NM.: L5A/5B/4B
VM.: L4A/4C/3B
NM.: L5B (2-wekel.) /4B(2-wekel.) /1A&B (wekelijks)
NM.: zwemmen L4
VM.: L2A/2B/3A
NM.: L5A(2-wekel.) /4A(2-wekel.) /4C(2-wekel.)
NM.: L1A/1B (wekelijks)
NM.: zwemmen L3

Zwemmen op dinsdag
L4: 12/09/2017 tot 28/11/2017
L6: 05/12/2017 tot 13/03/2018
L2: 20/03/2018 – 26/06/2018
Zwemmen op vrijdag:
L3: 15/09/2017 tot 03/12/2017 (wekelijks) en 30/03/2018 tot 18/05/2018 (ong. tweewekelijks)
L5: 15/12/2076 tot 23/03/2018 (wekelijks) en25/05/2018 tot 22/06/2018 (ong. tweewekelijks)
Houdt u rekening met het volgende:
Tijdens de zwemreeksen gaan de klassen om beurt als eerste zwemmen. Dit betekent dat ze om 13u. op
de speelplaats vertrekken! Dit wordt genoteerd in de agenda.
Alle kinderen (ook K.K.) gaan te voet naar het zwembad.

REGELING BEWEGINGSLESSEN VOOR KLEUTERS G.S. EN BLIJMARE
Elke klas krijgt twee bewegingslessen van 50 minuten vanaf dinsdag 5 september.
Om de bewegingslesjes zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen, zouden wij u
willen vragen om de kledij en de schoenen van uw kind op maandag en dinsdag enigszins
sportief aan te passen.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID
1.
Op school worden verschillende mogelijkheden geboden om tussendoor te drinken:
Water drinken kan altijd aan de drankfonteintjes op de speelplaats van de lagere school.
In elke klas zijn waterkannen en bekers voorzien.
In de eetzaal wordt alleen soep, water of melk bij de maaltijd aangeboden, geen frisdrank. Gelieve dit
ook niet mee te geven aan de kinderen!
Kinderen kunnen eigen drank meebrengen in een hervulbare beker of fles (bv . plastieken water -of
sapflesjes met schroefdop) De lege beker of fles wordt terug meegenomen naar huis. Ze kunnen ook op
school bijgevuld worden met water. Onze school is een BRIKKEN –EN BLIKKENVRIJE SCHOOL!!
2.
Er kan ook ingeschreven worden voor een melk- of fruitabonnement.
De subsidietoekenning hiervoor is gewijzigd. Vanaf dit schooljaar kunnen alle kinderen, gedurende 10
weken in het eerste trimester, genieten van één –gratis- flesje melk en 1 stuk fruit per week. Wij weten pas eind september of we als school in aanmerking komen hiervoor.
Zowel voor melk als fruit is een jaarabonnement mogelijk.
MELK
U schrijft in voor een jaarabonnement van 5 keer melk per week Dit wordt via de maandelijkse rekening aangerekend. (49 cent/melkje). Als we voor de 10 gratis melkbeurten als
school geselecteerd worden, zal 4,90 euro in mindering worden gebracht op de schoolrekening.
TUTTI FRUTTI: Op woensdag eten we in de hele school enkel fruit als tussendoortje.
Als we voor de 10 gratis fruitweken als school geselecteerd worden, zullen we alle kinderen van de school het hele eerste trimester –gratis- een stuk fruit kunnen aanbieden
op woensdagvoormiddag. Na deze gratis beurten geven we dan de kans om een fruitabonnement voor de resterende 20 weken in het tweede en derde trimester af te sluiten voor 6 euro. In de loop van september zal de school vernemen of de gratis beurten ons worden toebedeeld. We houden u op de hoogte hiervan.
Op woensdag worden er dus GEEN andere tussendoortjes gegeten.
Snoep en koeken worden ontraden.
3.
Luizenvrije school: controles vanaf de eerste schooldagen. Graag uw medewerking bij het
tijdig behandelen en signaleren van problemen. Meer info voor preventie en behandeling bij de zorgcoordinator!
4.
Medische gegevens en medicatie:
Wil bij het begin van het schooljaar eventuele medische aandachtspunten of gezondheidsproblemen
vermelden bij de klastitularis, of indien nodig bij de zorgcoördinator, zodat we hier zo goed mogelijk
rekening kunnen mee houden.
Voor het volgen van therapie tijdens de lesuren, gelden bepaalde voorwaarden (zie ook schoolreglement)
Leerkrachten kunnen geen medicatie toedienen, behalve met een doktersbriefje en/ of een volledig
ingevuld attest medicijnen, dat u digitaal met de info wordt meegestuurd. Ook verkrijgbaar op het secretariaat (zie ook schoolreglement)

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN?
1.
Klastitularis
Voor alle vragen die uw kind en de klaswerking aangaan. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.
Dit kan rechtstreeks via de klasagenda of in een gesprek. U maakt voor een gesprek best een afspraak
via de klasagenda. Heel wat leerkrachten hebben immers voor en na de lessen een toezichtbeurt, naschoolse activiteit enz.
2.
Secretariaatsmedewerkers
Voor alle administratieve vragen (rekeningen, abonnementen, verzekering, schooltoelage, aankoop
turnkledij…).
Het secretariaat is op schooldagen open van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 17u. (niet op woensdagnamiddag).
3.
Zorgcoördinator
Voor alle pedagogische vragen en vragen i.v.m. bijzondere zorgen die uw kind nodig heeft. (niet aanwezig op donderdag).
4.
De directeur
Voor vragen die niet meteen door bovenstaande personen kunnen beantwoord worden, kunt u altijd de
directeur raadplegen.

KALENDER VRIJE DAGEN EN VAKANTIES SCHOOLJAAR 2017-2018
Kennismaking:

Dinsdag 29 augustus 2017 van 17- -19u.

Eerste schooldag:

Vrijdag 1 september 2017

Pedagogische werkdag:

Vrijdag 29 september 2017
(VRIJE DAG VOOR ALLE KINDEREN)
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING IN KAKELBONT van
7-19u. ( www.ibokakelbont.net)

Vrije dag:

Maandag 2 oktober 2017
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING in IN KAKELBONT van
7-19u. ( www.ibokakelbont.net)

Herfstvakantie:

Maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november 2017
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING IN KAKELBONT van
7-19u. vanaf maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november.
Woensdag 1 november: GESLOTEN! ( www.ibokakelbont.net)
Maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018.
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING IN KAKELBONT van dinsdag 2
januari tot en met 5 januari 2018, van 7-19u. ( www.ibokakelbont.net)

Kerstvakantie:

Krokusvakantie:

Maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari 2018
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING IN KAKELBONT van 12 tot 16
februari, van 7-19u. ( www.ibokakelbont.net)

Paasvakantie:

Maandag 2 april t.e.m. zondag 15 april 2018
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING IN KAKELBONT
van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 13 april van7-19u.
Paasmaandag 2 april: GESLOTEN! ( www.ibokakelbont.net)

Infodag kleuters & nieuwe leer- Zaterdag 21 april 2018 van 9.30u. tot 12u.
lingen
Vrije dag:
Maandag 30 april 2018
Dinsdag 1 mei 2018(Dag van de arbeid)
Pedagogische werkdag

Woensdag 9 mei 2018
VRIJE DAG VOOR ALLE KINDEREN
OPVANG IN KAKELBONT (onder voorbehoud!) ( www.ibokakelbont.net)

Hemelvaartvakantie:

Donderdag 10 mei t.e.m. zondag 13 mei 2018

Vormselviering Sint-Andries:

Weekend van 26 en 27 mei 2018
Info via Emmaüsparochie.(http://emmausparochie.be)

Eerstecommunieviering

Weekend van 2 en 3 juni 2018.
Juiste datum en uur worden later doorgegeven via de Emmaüsparochie.( http://emmausparochie.be)

Pinkstermaandag:

Maandag 21 mei 2018
VRIJE DAG VOOR ALLE KINDEREN

Laatste schooldag:

Vrijdag 29 juni 2018 om 11.35u.
OPVANG MET VOORAFINSCHRIJVING IN KAKELBONT
( www.ibokakelbont.net)

KALENDER OUDERCONTACTEN EN INFOMOMENTEN

KOM en KIJK

Woensdag 25 oktober 2017 om 9u.
Woensdag 20 december 2017 om 9u.
Woensdag 7 februari 2018 om 9u.
Woensdag 28 maart 2018 om 9u.
Woensdag 2 mei 2018 om 9u.

Voor nieuwe
peuters

OUDERCONTACT
Kleuterschool

Dinsdag 21 november 2017 vanaf 16.30u.

K1/2/3 GS+BL

Maandag 26 maart 2018 vanaf 16.30u.

K3 GS+ BL

Donderdag 14 juni 2018 vanaf 16.30u.

K1/2/3 GS+BL

Donderdag 19 oktober 2017 vanaf 16.30u. selectief

L1/2/3/4/5/6

Donderdag 21 december 2017 vanaf 16.30u.

L1/2/3/4/5/6

Donderdag 27 februari 2018 vanaf 16.30u. ADVIES +
BASOFICHE
Donderdag 28 maart 2018 vanaf 16.30u. selectief

L6

Dinsdag 26 juni 2018 vanaf 16.30u.

L1/2/3/4/5

OUDERCONTACT
Lagere school

L1/2/3/4/5

OPEN KLASDAG

INFOMOMENTEN

Woensdag 18 oktober 2017 van 8.30 – 11.30u.

L1

Woensdag 18 oktober 2017 van 9.30 – 11.30u.

K1/K2

Woensdag 18 april 2018

K3 GS + BL

Dinsdag 19 september 2017 om 19u.

L2/3/4/5/6

Zaterdag 21 april 2018 vanaf 9u.

GS en BL

Donderdag 21 juni 2018 ontmoetingsavond met ouders van
kinderen die naar het eerste leerjaar gaan

K3

SCHOOLFEEST TOTAALSPEKTAKEL Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2018

L1/2/3/4/5/6

SCHOOLFEEST BLIJMARE

Vrijdag 15 december om 18u.

K1/2/3

SCHOOLFEEST KLEUTERS GS

Zaterdag 5 mei 2018

K1/2/3

GROOTOUDERSFEEST

Vrijdag10 november 2017, uurregeling volgt nog

K1/2/3 GS

Vrijdag 25 mei 2018: uurregeling volgt nog

K1/2/3 BL

AANBOD NASCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR KLEUTER –EN LAGERE SCHOOL
Voor ALLE naschoolse activiteiten kunt u inschrijven via een aparte brief met uitgebreide info.
(voor Octopus en Jeugdmuziekatelier gebeurt de betaling niet via de school)
Behalve de voorbereiding Kidsrun (tweede trimester) en koor Koral Muzikal gaan alle activiteiten door van
16.30u. tot 17.10u. Achteraf worden kinderen die niet opgehaald worden naar Kakelbont gebracht.
Voor de woensdagnamiddagactiviteiten ( o.a. Octopus en SVS ) is het altijd mogelijk om vooraf of achteraf naar
Kakelbont te gaan. Octopuskinderen worden aan Kakelbont afgehaald en teruggebracht bij inschrijving voor de
naschoolse activiteit Octopus.

DE MUZIEKDOOS VOOR K 3 Gistelse Steenweg en K 3/2. BLijmare (10 beurten):
Alles wat met muziek en musiceren te maken heeft (o.l.v. Stefanie Sinnaeve)
Blijmare op dinsdag, start 12 september (probeerles), slotles 22 november
(Muziekdoos G.S. tijdens het derde trimester)
Inschrijfbedrag: 20 euro

DANSFABRIEK VOOR L 1/2 (9 beurten)
Alles wat met beweging en expressie te maken heeft (o.l.v. Nele Wyns en Julie Cool)
GS op donderdag, start op 7 september, slotles op 24 november 2017 (niet op 21 en 28/09
omwille van zeedag L2 en sportdag)
Inschrijfbedrag: 18 euro

SPORT EN SPEL VOOR L3/4/5(10 BEURTEN)
Extra bewegen en kennis maken met nieuwe sporten (o.l.v. gymleerkracht Valérie Vanooteghem)
G.S. op dinsdag, start op 12 september, slotles 22 november
Inschrijfbedrag: 20 euro

KINDERKOOR Koral Muzikal VOOR L3/4/5/6 (30- tal beurten)
Zingen en muziek beleven (o.l.v. Hanne Desoete en Trui Verhaeghen)
G.S. op vrijdag, start 8 september , slotles 22 juni 2018.
Inschrijfbedrag : 30 euro

KINDERATELIER OCTOPUS VOOR L1/2/3/4/5/6 (Extern aanbod)
Creatief aan de slag met verschillende technieken
GS. op woensdag van 13.30- 15.30u. Start op woensdag 13 september.
 NIEUWE LOCATIE in de Gistelse Steenweg!
Er kan beroep gedaan worden op Kakelbont om voor of na octopus te genieten van extra opvang. De Octopusleerkracht brengt de kinderen bij de start van de sessie van Kakelbont naar de school G.S. en brengt de kinderen
die dit wensen ook achteraf terug naar Kakelbont.
Inschrijven kan al door naam, klas (leeftijd), adres en gsm van de ouders naar ons door te mailen met vermelding
van groep (vb. inschrijving groep Gistelse steenweg).
Het inschrijvingsbedrag voor de eerste periode (tot kerstmis) is 80- en mag overgemaakt worden naar IBAN BE42
1210 4056 3054 (er wordt een reductie voorzien van 10- voor een kindje van hetzelfde gezin).
Meer info via kinderatelier.octopus@telenet.be of octofoon : 0491 11 21 53

MUZIEKLESSEN AAN HET JEUGDMUZIEKATELIER VANAF L2(Extern aanbod)
Magdalenastraat 30 op woensdag van 13.30 – 15.30u.
Meer info op de website: www.jmasintandries.be

LOSSE INITIATIEVEN IN DE LOOP VAN HET SCHOOLJAAR
Kooklessen, museumbezoek, SVS-activiteiten, lessen klaviervaardigheid (L6)….
Even aandacht!
Regelmatig vernemen we als school dat een vertegenwoordiger die lessen ‘klaviervaardigheid’ geeft en dit organiseert op Sint-Willibrord, van deur tot deur trekt en ouders van kinderen vanaf L5 het aanbod doet om lessen
klaviervaardigheid te volgen. Tot hier geen probleem ware het niet dat de lessen die binnen onze school en andere van de scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege worden afgeschreven als ‘minderwaardig’.
Deze systematische beschuldiging dat onze leerkracht(-en) en voor onze school in het bijzonder, Annelies Schaeverbeke, dit op een ‘minderwaardige’ manier zou geven, willen wij ten stelligste tegenspreken. Bovendien organiseert onze scholengemeenschap dit pas voor kinderen van L6 omdat hun motoriek vanaf die leeftijd pas voldoende is ontwikkeld om vlot de klaviervaardigheid te kunnen verwerven.
Annelies geeft dit al verschillende jaren binnen onze school en volgt daar de handleiding ‘Typ Top’ die binnen de 6
basisscholen Sint-Lodewijkscollege wordt gehanteerd.
De vraagprijs voor deze cursus van 900 minuten, handboek incluis, is binnen de scholengemeenschap vastgelegd
op 70 euro. Een haalbare prijs in vergelijking met sommige privé-initiatieven.

INFO-AVOND OUDERS L2/3/4/5/6 OP DINSDAG 19 SEPTEMBER
We nodigen alle ouders van leerlingen L2/3/4/5/6 graag uit op de info-avond van dinsdag 19 september om
19.30u. in de klas van uw kind.
De klassenleerkrachten zullen u te woord staan en de werking van het leerjaar verduidelijken. Er is ook ruime
mogelijkheid tot vraagstelling voorzien.
Via mail ontvangt u nog een link om u in te schrijven voor deze info-avond die rond 21u. wordt afgerond.
Welkom alvast.

AANVRAGEN SCHOOL EN STUDIE – TOELAGEN + ONDERWIJSCHEQUES
Het aanvraagjaar voor een school- of studietoelage 2017-2018 is al gestart. Vanaf 1 augustus kunnen ouders of leerlingen een aanvraag indienen tot en met 1 juni 2018. Als ze
vragen hebben over hun aanvraag of het vervolledigen van hun dossier, kunnen zij bij de
afdeling Studietoelagen of zijn partners terecht.
Overzicht van provinciale diensten
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/hulp/provinciale_diensten.htm
Overzicht van de OCMW's, steden en gemeenten
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/hulp/
Overzicht van de zitdagen in gemeentes
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/hulp/zitdagen.htm

OP DE VENSTERBANK NAAST HET SECRETARIAAT KUNT U DE FORMULIEREN
MEENEMEN OM EEN SCHOOL- OF STUDIETOELAGE AAN TE VRAGEN + INFORMATIE IN
VERBAND MET ONDERWIJSCHECQUES
Voor het schooljaar 2017– 2018 kunnen gezinnen die hiervoor in aanmerking komen gebruik maken van
ONDERWIJSCHEQUES uitgereikt door het OCMW, om schoolkosten te helpen betalen. Deze kunnen
aangevraagd worden in de Opvoedingswinkel (iedere werkdag van 8.30 tot 12u.) of tijdens de zitdag
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie (donderdag van 13.30 tot 16.30u.) in het SOCIAAL HUIS,
HOOGSTRAAT 9 te 8000 Brugge.
Deze cheques, dienstig voor de betaling van schoolkosten (schoolreizen- en uitstappen tijdens de
schooltijden, sportdagen en andere activiteiten tijdens de schooltijden, verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school) moeten gebruikt worden tussen 1 september 2017
en 30 juni 2018.
Ouders met verhoogde tegemoetkoming komen in aanmerking voor het verkrijgen van onderwijscheques (breng
bewijs mee van mutualiteit of kleefstrookje en bewijs van inschrijving op een Brugse school)
Tijdens de kennnismakingsavond op 29 augustus, zijn mensen van het Sociaal Huis aanwezig in de
inkomhal van de afdeling Gistelse Steenweg. (17 – 19u.) :
Om u alvast een idee te geven over de kostprijs, geven we hieronder nog eens het overzicht van het
aantal cheques en de prijs:
Voor kleuteronderwijs kunt u per kind 6 cheques aankopen, dat kost u 12 euro  hiermee kunt u
60 euro schoolrekeningen betalen!
Voor lager onderwijs kunt u per kind 9 cheques aankopen, dat kost u 18 euro.  hiermee kunt u
90 euro schoolrekeningen betalen
Voor secundair onderwijs kunt u per kind 12 cheques aankopen, dat kost u 24 euro.  hiermee
kunt u 120 euro schoolrekeningen betalen
Mogen wij u vragen zo gepast mogelijk te betalen die avond?
Alvast bedankt voor uw begrip.
Opvoedingswinkel regio Brugge
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
8000 Brugge
050 47 55 15
www.opvoedingswinkelbrugge.be

ANDERE INTERESSANTE BONNEN
Jeugd-axibonnen
Wat: betaalmiddel voor iedere jeugdvereniging en buitenschoolse kinderopvang in de vakanties
Hoeveel: 10 euro of 50 euro (verhoogde tegemoetkoming)
Voor wie: voor elke Bruggeling tussen 3 en 18 jaar
Waar: jeugddienst, sportdienst, sociaal huis
Hoe: breng een klevertje mee van de mutualiteit
Geldig tot: 15 oktober 2017, daarna nieuwe voor 2017-2018
Sport-axibonnen
Wat: betaalmiddel voor diverse sportieve activiteiten op Brugs grondgebied (lidgeld erkende sportclub, sportkampen, zwembaden, initiatieven van sportdienst,…)
Hoeveel: 50 euro (verhoogde tegemoetkoming)
Voor wie: enkel voor personen met verhoogde tegemoetkoming
Waar: jeugddienst, sportdienst, sociaal huis
Hoe: breng een klevertje mee van de mutualiteit
Geldig tot: 15 oktober 2017, daarna nieuwe voor 2017-2018

EVEN AANDACHT!
We weten dat briefjes met mededelingen/info i.v.m. activiteiten op school wel eens durven verloren
gaan. Vooral voor nieuw samengestelde gezinnen is het vaak een hele puzzel om alles bij te houden.
DAAROM NODIGEN WE ALLE OUDERS UIT OM ZOVEEL MOGELIJK DE INFO UIT DE SCHOOLWIJZERS EN
INFOBROCHURE TE RAADPLEGEN VIA DE WEBSITE.
Zo bent u tijdig op de hoogte van oudercontacten, schoolfeest, andere activiteiten en hoeft u niet te
wachten op een briefje of strookje , ….
Bij vragen of twijfels kunt u gerust het secretariaat opbellen!

AANVULLING BIJ SCHOOLREGLEMENT
Ouderraad:
Voorzitter: Anja de Coninck & Dominiek Dumont
Contactgegevens: voorzittersor.stlodewijks@gmail.com

Schoolraad:
Voorzitter: Liesbet Goegebeur
Contactgegevens voorzitter: liesbet.goegebeur@telenet.be
Oudergeleding: Dominiek Dumont, Liesbet Goegebeur
Personeelsgeleding: Eefje den Hollander, Joke Ramboer
Lokale gemeenschap: Peter Verlinde, Marc Degryse
Lokaal overlegplatform (LOP):
Contactpersoon: Jo Depotter
Jo.DePotter@ond.vlaanderen.be

Afwezigheden:
Vanaf 6e halve dag problematische afwezigheid wordt via contact met CLB een begeleidingsdossier opgemaakt
Maximum duur lager onderwijs:
leerlingen die voor 1 januari 14 jaar worden kunnen nog een schooljaar lager volgen na gunstig advies klassenraad
en CLB. Uiteindelijk beslissen de ouders.

ONZE OUDERRAAD VAN DE BASISSCHOOL

Onze ouderraad van de school is een actieve groep van 20 geëngageerde ouders die zich op heel wat terreinen
inzetten om mee het schoolleven mogelijk te maken.
Daarnaast hebben we een hele grote groep ouders die de school bijstaan bij verkeersparcours, vervoer i.f.v. uitstappen, hulp als leesouder, …. Voor deze groep van ouders & grootouders die massaal vrijwillig hulp bieden,
voorziet de school in samenwerking met de ouderraad een kennismakingsavond op DINSDAG 26 SEPTEMBER
vanaf 19.30u.
Wie als vrijwilliger de startavond van de ouderraad na de kennismaking vanaf 19.30u. wil bijwonen kan dit vanaf
21u. diezelfde avond.
Wens je vooraf al meer informatie, neem gerust op met onze voorzitters Anja de Coninck en Dominiek Dumont
via voorzittersor.stlodewijks@gmail.com
Van harte welkom alvast!

Kaarten te verkrijgen bij Brent (L6) of cindy.floreal@telenet.be

