NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Beste ouders,
We wensen jou en al wie je dierbaar is een mooi 2019! We wensen jullie veel geluk, de optelsom
van alle kleine gelukjes onderweg. Kleine blijmakers die je doen gniffelen, lachen, zuchten of
enthousiast opspringen.
Hier wat nieuws uit de Spoorwegstraat.

TWEE FINANCIËLE ACTIES


Met de acties n.a.v. de Warmste week haalden we 3606 euro op. Een prachtig bedrag dat
we aan vzw Oranje geschonken hebben.

Doordat jullie veel boeken kochten op onze boekenbeurs konden we voor 504,30 euro
boeken bestellen voor onze schoolbibliotheek. Super, hé!!
Oprecht bedankt voor jullie steun!! Hartverwarmend.

SCHOOLFEEST
Omdat zingen gelukkig maakt en omdat samen zingen verbindend werkt … zullen we dit jaar op ’t
schoolfeest veel zingen.
Jullie kinderen zullen ons van op ’t grote podium verrassen met een paar aanstekelijke liederen …
en wie weet, zingen we uit volle borst mee?
Hou alvast de datum vrij: zaterdag 18 mei vanaf 15.30 u.
En vergeet vooral niet om het door te vertellen aan de grootouders, de familie & vrienden.
Wij bestellen alvast mooi weer. Zelfs beter dan vorig jaar 

NASCHOOLSE LESSEN


Onderstaande lessen waren al gepland en starten nu. Voor enkele reeksen kan er nog
ingeschreven worden.
o Typelessen voor L5 en L6 op dinsdagmiddag: alle info werd al doorgestuurd: zie
brief website. Er kunnen nog 2 leerlingen bij. Indien interesse, snel inschrijven via
info@hanver.be
o Dans voor L1 en L2

op donderdagen 10, 17, 24 en 31 januari / 7, 14 februari 2019

16.15 u. – 17.15 u.

6 x 3 euro = 18 euro (komt op de schoolrekening van jan.)

o.l.v. Daan Van Riet

Er zijn nog 3 plaatsjes vrij. Stuur me een mailtje als je je kind nog wil
inschrijven
o Scratch voor L3 en L4




Op donderdagen 10, 17, 24, 31 januari 2019

16.15 u. – 17.15 u.

4 x 3 euro = 12 euro (komt op de schoolrekening van jan.)

o.l.v. Steven, Mu-st

Deze reeks is volzet
o Kyashi for Kids – hartjesmagie voor L2, L3, L4, L5

Deze reeks werd aanvankelijk geprogrammeerd voor L4, L5 en L6 maar er
waren geen inschrijvingen van L6. Daarom breiden we dit nu uit voor L2 en
L3. Wil je je kind hiervoor nog inschrijven? Stuur me dan zo snel mogelijk
een mail (naam + klas van je kind). Vol = vol.
Later op het jaar organiseren we nog een reeks voor L1

Op maandagen 14, 21, 28 januari / 4, 11, 18, 25 februari 2019

16.15 u. – 17.15 u.

7 x 3 euro = 21 euro (komt op de schoolrekening van jan.)

o.l.v. Kathy, Kyashi for kids
In de tweede helft van jan. krijg je weer de mogelijkheid om in te schrijven voor nieuwe
reeksen naschoolse lessen (vanaf feb.).

AANPASSINGEN ORGANISATIE
Vrije momenten (speeltijden) en momenten om kinderen af te halen zijn ‘broze schakels’ in een
schoolorganisatie.
We deden een aantal aanpassingen (die jullie misschien al opgemerkt hebben;-)

Leerlingen lager, die onmiddellijk na schooltijd afgehaald worden, vertrekken meteen naar
het meeting point (de kiosk). De leerlingen die op school blijven, mogen echter niet voorbij
de lijn (aan het kinderdagverblijf) spelen. Zo hebben de collega’s die toezicht houden beter
zicht op wie op school blijft. Deze aanpassing loopt al een eindje. De leerlingen zijn hiervan
op de hoogte.

Doordat er meer en meer kinderen op de middag en ’s avonds op school blijven, zetten we
meer personeel in
o voor het middagtoezicht in de eetzaal en op de kleuterspeelplaats werden nieuwe
mensen aangesproken
o op de speelplaats van het lager nemen de leerkrachten op de middag de drukste
shift voor hun rekening (wat niet evident is, maar wat ik bijzonder waardeer)
o de opvang ’s avonds wordt, op de drukste momenten, opgesplitst in 3 groepen:
kinderen die dat willen (en als het weer het toelaat) spelen buiten, de kleinsten
spelen in de opvangklas, het derde kleuter speelt in de eetzaal. Leerlingen van het
lager zitten dan nog in de studie.

CLUB 250, ONZE OUDERRAAD






Quiz op zaterdag 19 jan. 2019. Helaas (of nee … juist fantastisch;-) al uitverkocht.
Er zijn zeker nog helpende handen nodig: klaarzetten, bar tijdens de quiz, vragen uitdelen
en ophalen, nadien opruimen. Je kan je naam opgeven aan de ouderraad via
ouderraad@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be
Er zijn nog twee algemene vergaderingen. Iedereen welkom!
o Dinsdag 19 feb.
o Dinsdag 7 mei
Op zaterdag 27 april gaat er weer een fuif door. Plan dat alvast in;-)
We zijn supergelukkig met de sponsoring van de ouderraad: we krijgen ongeveer 2800
euro waar we materiaal voor onze STEM-lessen mee zullen kopen (of al gekocht hebben;-).
Dat is werkelijk een zalige duw in de rug. Dankjewel!!
Aan alle ouders: bedankt voor jullie deelname aan activiteiten van de ouderraad … dat is
niet alleen gezellig, toont betrokkenheid, en is meteen ook een financiële steun voor de
school.

INFOAVONDEN VOOR OUDERS
Voor onderstaande infoavonden kregen de ouders een afzonderlijke brief. Zie brieven op de
website.

Infoavond voor de ouders van K3 i.v.m. schoolrijpheid o.l.v. Ann L. en Ann B.
o donderdag 17 jan. om 19.30 u.
o lokaal L6

Infoavond voor ouders L6 van de scholen van de scholengemeenschap i.v.m. eerste
graad secundair o.l.v. clb-medewerker
o dinsdag 29 jan. om 20 u.
o auditorium van de VLM Velodroomstraat 28 te 8200 Sint-Michiels

OUDERCONTACTEN


Kleuter: Op donderdag 24 jan. organiseren we een oudercontact voor alle kleuterklassen.
Sommige klassen starten op dinsdag 22 jan. Hiervoor krijg je binnenkort een afzonderlijke
brief. Je zal kunnen intekenen via een doodle.

Geregeld organiseren we ook selectieve oudercontacten. We nodigen dan de ouders uit
als we extra overleg wenselijk vinden.
o K3: week van 18 – 22 feb.
o Alle kleuterklassen: maart – juni, wanneer nodig
o Klassen lager: week van 1 – 5 april

Kleuter en lager: dinsdag 25 juni
Uiteraard kun je als ouder ook altijd een overleg aanvragen.

OPVANG: DIGITALE REGISTRATIE
Vanaf jan. werken we voor de registratie van de kinderen die in de opvang blijven met een digitaal
systeem, gekoppeld aan de schoolrekeningen.
’s Morgens wordt de naam van je kind bij aankomst ingescand. ’s Avonds bij vertrek.
De opvang wordt verder per begonnen half uur aangerekend.
De scanners zijn verbonden aan ‘de klok’. Geen discussies meer over uur van aankomst of
vertrek;-)

AANPASSINGEN SCHOOLREKENINGEN



Er is een indexering van de opvangprijs die ingaat vanaf 1 januari 2019. Concreet wil dit
zeggen dat de opvangprijs per begonnen halfuur van € 0,87 naar € 0,88 gaat.
Dit geldt voor de ochtendopvang, het middagtoezicht, het slaapklasje, de studie en de
avondopvang. Op de website, zal je bij ‘Praktische info’  ‘Prijzen op school’ volgende
week de aangepaste prijzen kunnen vinden.

GEZONDE SCHOOL



Kinderen mogen op school altijd water drinken. Vergeet je niet de drinkbus van je kind
dagelijks uit te spoelen?
Bij het lunchpakket wordt vanaf januari soep en water aangeboden. We bieden niet langer
fruitsap aan (teveel suiker) omdat we o.m. merken dat sommige kinderen daar teveel van
drinken.

VRIJE DAGEN EN VAKANTIES TWEEDE SEMESTER









vrijdag 8 februari 2019: vrije dag. De Paddenstoel is open. Graag vooraf intekenen.
krokusvakantie: van 2 tot en met 10 maart 2019
paasvakantie: van 6 april tot en met maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid 2019: vrije dag
woensdag 29 mei 2019: pedagogische studiedag = geen school voor de leerlingen. De
Paddenstoel is open. Graag vooraf intekenen.
donderdag 30 mei 2019: Onze Lieve Heer Hemelvaart: vrije dag
vrijdag 31 mei 2019: vrije dag
maandag 10 juni 2019: pinkstermaandag, vrije dag

VOORUITBLIKKEN
Op vraag van enkele ouders: info voor schooljaar 2019-2020:

De vormselvieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het weekend van 23 en 24
mei 2020 (het weekend na Hemelvaart).

De eerstecommunievieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het weekend van
30 en 31 mei 2020
Meer info op https://emmausparochie.be

LESTIJDENPAKKET VOLGEND SCHOOLJAAR
1 februari is een belangrijke dag voor scholen.
Het aantal kinderen dat op die dag ingeschreven is, zal bepalen hoeveel lestijden en
werkingsmiddelen we in het volgende schooljaar krijgen.
Stel … je hebt een kindje, dat naar onze school zal komen, en voor 1 feb. 2,5 jaar wordt, dan is het
beter dat kindje al in te schrijven. Zo telt het mee voor het volgende schooljaar… ook al stuur je ’t
nu liever nog niet direct naar de klas.
Hartelijke groet en tot heel binnenkort
Anne & team

