NIEUWSBRIEF aug. 2019
Het strand tot de zee:
Elke keer als het hier jeukt,
moet je mij krabben.
-Geert De Kockere
Brugge, 24 augustus 2019

UITNODIGING KENNISMAKING IN DE KLAS DONDERDERD. 29 aug 17 u.-18.30 u.
Beste kleuters en leerlingen,
Hallo,
De lange zomervakantie zit er bijna op. Wat vliegt de tijd, hé …
De juffen en meesters zijn al volop aan het werk om er weer een gezellige klas en een boeiend jaar
van te maken, waar iedereen zich goed kan voelen. Natuurlijk, want voor jullie, onze kleuters en
leerlingen lager is ons geen moeite teveel.
Wij, de leerkrachten, opvoeders, directeur en alle medewerkers van de school, zijn benieuwd om
jullie vakantieverhalen te horen. We kijken er ook naar uit om weer tien maanden lang samen met
jullie aan de slag te gaan!!
Kom je op donderdag 29 augustus al eens een kijkje nemen in je nieuwe klas?
Vanaf maandag 2 september vliegen we er dan echt in.
Beste ouders,
Na een deugddoende zomervakantie heten wij al onze leerlingen weer van harte welkom. We danken
jullie oprecht voor jullie blijvend vertrouwen.
We nodigen jullie en de kind(eren) graag uit op school op donderdag 29 augustus tussen 17 u.
en 18.30 u. Je kunt dan kennismaken met de nieuwe leerkracht van je kind(eren), informatie
vragen, …
Om 17.15 u., om 17.45 u. en om 18.15 u. geeft de leerkracht een woordje uitleg aan de op
dat moment aanwezige ouders.
Het kennismakingsmoment gaat door in de nieuwe klas van je kind. De directeur en de
zorgcoördinator zijn aanwezig op school.
In de eetzaal kun je een turnpakje passen en kopen (enkel voor leerlingen lager). Een broekje kost
€ 12 en een truitje € 10. Breng je gepast geld mee?

KLUSJESDAG DINSDAG 27 AUG. 9 u. – 13 u.
Dinsdag a.s. 27 aug. frissen we de speelplaatsen verder op: snoeien, wieden, moestuinbakken
onderhouden, wilgentakken verder vlechten, andere klusjes …
Zin om (kort of iets langer) te komen helpen? Van 9 u. tot 13 u. wordt er gewerkt. Als je
tuingereedschap hebt, breng je dat maar mee. Handig als je een seintje geeft via info@baslos.be

EERSTE SCHOOLDAG: MAANDAG 2 SEPT. 2019
o

o

De ‘eerste kleuters’ van in de klassen van Jorijn/Birthe en Veerle/Margot mogen vanaf 8.15
u. rechtstreeks naar de klas gebracht worden. Hou het afscheid kort, da’s veel makkelijker
voor je kindje! Kindjes die vroeger op school zijn, blijven eerst bij Annelies (opvang).
Alle andere kleuters en leerlingen lager worden voor 8.30 u. op hun speelplaats verwacht.

VOORUITBLIKKEN NAAR VOLGEND SCHOOLJAAR



Kennismaking met de nieuwe leerkracht: donderdag 29 aug. tussen 17 u. en 18.30 u.
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2019-2020
o Pedagogische studiedag: vrijdag 27 sept. 2019
o Vrije dag: maandag 30 sept. 2019
o Herfstvakantie: van 26 oktober tot en met 3 november 2019
o Wapenstilstand 11 nov.: vrije dag
o Kerstvakantie: van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020
o Vrije dag: Vrijdag 31 jan. 2020











o Krokusvakantie: van zaterdag 22 feb. tot en met zondag 1 maart 2020
o Paasvakantie: van 4 tot en met 19 april 2020
o Vrije dag: Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
o Pedagogische studiedag: woensdag 20 mei 2020
o Vrije dagen: Donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020
o Maandag 1 juni 2020 = pinkstermaandag, vrije dag
Acties voor ‘De Warmste Week’ (t.v.v. vzw Alehoppa)
Sint op school: donderdag 5 dec.
Carnaval op school: donderdag 20 feb. 2020
Eerste Communie en Vormsel 2020
Organisatie door de Emmaüsparochie (over de schoolgrenzen heen)
o Vormsel: Zaterdag 23 en zondag 24 mei 2020
o Eerste Communie: 30 en 31 mei 2020
o Alle info op www.emmausparochie.be (bij ‘vieringen’)
Infodag: Zaterdag 25 april 2020, 9.30 u. – 12 u.
Activiteiten Club 250, onze ouderraad
o Parents Kick Off: Vrijdag 20 sept. 2019
o SLOS-quiz: zaterdag 18 jan. 2020
o Fuif met pastabar: zaterdag 25 april 2020
Musical door de leerlingen van L5 & L6:
o Vrijdag 27 maart
o Zaterdag 28 maart
o Zondag 29 maart

ORGANISATIE SCHOOLJAAR 2018 - 2019


Kleuter
o 6 klassen
Klas
Leerkracht
K1A/P
Birthe (tot januari Jorijn) (nieuw)
K1B/P
Veerle (op dinsdag Margot)
K2A/K1C
Anouchka
K2B/K1D
Stien (op maandag Margot)
K3A/K2C
Ann
K3B/K2D
Sabine
o Kinderverzorgsters: Ellen en Annelies
o LO: Katelijne (nieuw) en Pieter

Klas
L1
L2A
L2B
L3
L4
L5
L6







Lager
o 7 klassen
Leerkracht
Nele + + Axelle (op maandag- en dinsdagnamiddag)
Cindy + Axelle (op donderdag)
Arne
Maaike + Lieselotte (op dinsdag)
Annelies + Lieselotte (op donderdag en op maandagnamiddag)
Katrien + Axelle (op vrijdag)
Duobaan Annika en Stijn
o LO: Pieter + Florence en Lut extra voor zwemmen
L2A+B turnen en zwemmen samen
Zorg
o Zorgcoördinator: Ann B.
o Zorgleerkrachten: Axelle, Lieselotte (nieuw), Annika
Secretariaat: We hebben meer uren secretariaat. Line is onze nieuwe collega:
o Op maandagvoormiddag en dinsdagnamiddag: Line Pauwels (o.a. verantw. voor de
schoolrekeningen) line.pauwels@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be
o Op maandagnamiddag, woensdag- en vrijdagvoormiddag: Martien Schouteet (o.a.
verantw. voor de leerlingenadministratie) martien.schouteet@baslos.be
o Op dinsdag en donderdag: Hilde Lenoir (o.a. verantw. voor materialen)
hilde.lenoir@baslos.be
Onderhoud
o Poetsen + eetzaal: Brigitte en Sabine
o Klusjes: Gino en Stefaan
Opvang (ochtend, middag, avond, slaapklasje): o.l.v. Annelies Cattoor: Françoise, Kaat,
Inge, Lut, Carline, Sabine, Nicole, Ann, Hilde, Carine, Christine, Ellen

Vriendelijk groet en tot heel gauw,
Anne & team

