NIEUWSBRIEF 29 OKT. 2019
Beste ouders,
We wensen al onze kinderen en gezinnen een fijne herfstweek!
Hier weer wat schoolnieuws.

VERVANGINGEN
Enkele collega’s zijn ‘geblesseerd’ en worden een tijdlang vervangen:

Meester Arne (L2B) wordt nog tot 2 dec. vervangen door juf
Leonie

Juf Axelle wordt, wellicht tot aan de kerstvakantie, vervangen
o Op donderdag (L2A) door juf Ann-Sofie
o De andere dagen door juf Ine (L1, L5, zorg)

Juf Lut (zwemmen op vrijdag) wordt vervangen door meester
Kjell. Het naschools turnen voor K1 en K2 valt voorlopig weg.
Welkom aan de nieuwe collega’s en we duimen voor een volledig en goed herstel voor al onze
‘geblesseerden’.

HELM OP, FLUO TOP!!
In de donkerste periode van het jaar willen we kinderen motiveren om ‘gezien te worden’ in het
verkeer. Hiervoor kreeg je al een afzonderlijke mail.

Stimuleer je je kind om het fluohesje te dragen?

Motiveer je je kind een helm te dragen bij het fietsen?

Op dinsdag 19 nov. is er vanaf 13.10 u. een fietscontrole voor de fietsen van de
leerlingen van L4-6.
We zoeken nog enkele ouders of grootouders die een handje kunnen helpen.
Als het je past, stuur je dan een mailtje naar annelies.naert@baslos.be?
Warme dankjewel!

BENEDENGANG PEUTER/EERSTE KLEUTER
Omwille van de veiligheid van de kleinsten vragen we om altijd de toegangsdeuren tot de gang van
het eerste kleuter dicht te doen. Zowel aan de deur kant hoofdingang, als aan het ‘poortje’ kant
eetzaal staan er hoge deurkrukken zodat de kleintjes de deur moeilijk zelf kunnen opendoen.

KLEUTERKLASSEN BOVEN
Van enkele klassen gaan ouders ’s morgens met het boekentasje naar de kleuterklas. Dit hoeft
zeker niet, maar als je meegaat, zorg je dan dat je bij het belteken beneden bent? Zo is de trap
vrij als de kinderen van het lager naar boven gaan. Dankjewel.
(Stel, je bent uitzonderlijk toch iets later, dan kun je de zijtrap nemen.)

KINDEREN AFZETTEN OP SCHOOL
We vinden het belangrijk de dag te kunnen starten met alle kinderen samen. Zorg je dat je kind
tijdig op school is?

Kleuters worden tot aan de kleuterspeelplaats begeleid.

Leerlingen lager mogen tot aan het hekken aan de meeting point (kiosk) begeleid worden
(dus niet via de voordeur doorsteken naar de speelplaats).
Dankjewel voor jullie medewerking.

TELEFOON
We hebben een nieuw telefoniesysteem.

Het algemeen nummer blijft 050 39 45 93

De opvangklas is vanaf 16 u. rechtstreeks te bereiken via 050 65 78 94
Je kan Annelies & co rechtstreeks bereiken. Gelieve hier echter enkel uitzonderlijk en in
dringende gevallen gebruik van te maken. De collega’s hebben hun handen nl. vol, hé.

GEZOCHT
 Het is fantastisch mooi te zien hoe de kinderen op beide
speelplaatsen spelen met de buitenkeukens. Hiervoor
verzamelen we nog klein keukengerief. Je kan het in de doos
aan de rode zetel deponeren.
 Om gerechten klaar te maken in de keukens hebben we
ingrediënten nodig: eikels, noten, … zijn handiger dan slijk;-)
 Op de speelplaats van het lager hebben we een boekenkast
met stripverhalen. Heb je er thuis die je aan de school wil
schenken? We zijn je eeuwig dankbaar.

FOTO’S OP DE WEBSITE
Op de Facebookpagina zetten we geregeld enkele foto’s van
een activiteit. Op de website zul je soms (binnenkort) meer
foto’s van die activiteit vinden (zie ‘in beeld’ – fotoboek)

VERTELTASSEN
In alle kleuterklassen circuleren verteltassen. In deze blauwe
tassen zitten er enkele prentenboeken. Heerlijk om ze een
paar keer voor te lezen voor je kind(eren). Super gezellig én
een opsteker voor de taalontwikkeling van je kind.
Geef je de tas op de afgesproken dag terug mee met je kind?
Dankjewel!

INVESTERINGEN
De voorbije (zomer)maanden werd weer heel wat
geïnvesteerd.

Nieuwe vaatwasmachine in de eetzaal

Nieuwe gordijnen in klas Anouchka

Opfrissing, herinrichting van 2 kleuterklassen (Stien/Margot en Sabine): tredes weg, vinyl,
nieuwe kasten, nieuwe tafels en stoeltjes, gordijnen, …

Nieuwe leesmethode in L1

Schrijfmethode voor alle kleuterklassen: Krullenbol

Nieuwe voetbaldoelen op de speelplaats van het lager

Nieuwe voorleestassen + nieuwe voorleesboeken voor kleuter

DE WARMSTE WEEK


Eind november zetten we weer acties op i.k.v. de warmste week. Dit jaar zal de opbrengst
t.v.v. vzw Alehoppa zijn. Je kan al eens kijken op www.alehoppa.be

(GROOT)OUDERS OP SCHOOL
Jaarlijks zijn er verschillende momenten waarop
(groot)ouders uitgenodigd worden op school. Altijd leuk
om elkaar op zo’n informele momenten tegen te komen.
Club 250, onze ouderraad, organiseert heel veel zaken
(waarvoor van harte dank).

Parents Kick-of was vrijdag 20 sept.

Schemerwandeling: zaterd. 14 dec. vanaf 16 u.

Quiz: zaterdag 18 januari 2020

Juni 2020: voetbal op groot scherm??

MUSICAL
Tweejaarlijks brengen de leerlingen van L5 & L6 een musical op de planken. Alle kinderen gaan
tijdens de schooluren naar de musical kijken. Op vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart is er een
avondvoorstelling. Op zondagvoormiddag 29 maart gaat de derde en laatste voorstelling door.

ZORGEN?
Heb je zorgen i.v.m. je kind? Aarzel dan niet om de leerkracht of de zorgcoördinator te
contacteren. We vragen wel om niet via Messenger te communiceren over je kind. Collega’s
kunnen zo werk en privé gescheiden houden.
Indien nodig, kun je de directeur ook contacteren.

PRIJZEN - SCHOOLREKENINGEN






Prijzen van maaltijden, toezicht, … vind je op de website.
Maximumfactuur = bedrag dat we mogen aanrekenen voor extra activiteiten, uitstappen, …
o Kleuter blijft 45 euro
o Lager: 90 euro (=stijging van 5 euro)
o Meerdaagse uitstappen verspreid over de zes leerjaren:
Elke klas maakte een begroting. Die vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief. De effectieve
prijzen kunnen uiteraard eens wijzigen, maar we zullen nooit boven het bedrag van de
maximumfactuur gaan.
Schoolrekeningen:
o Line is onze nieuwe secretariaatsmedewerker. Voor vragen i.v.m. de
schoolrekening kun je bij haar terecht. Ze werkt op onze school op
maandagvoormiddag en dinsdagnamiddag. Je kan haar bereiken via
line.pauwels@baslos.be
o Heb je zorgen om de schoolrekening betaald te krijgen, neem dan contact met de
directeur (anne.dierickx@baslos.be)

DRIE ACTIES DIE VERDER LOPEN





Dopjesactie: Een opleiding van een hond om een trouwe partner van een blinde te
worden, kost snel 25000 euro. Door dopjes in te zamelen (voor recyclage) kunnen we hier
een steentje bijdragen.
Aan de rode zetel staat een grote, rode inzamelton. Daarin kunnen de dopjes gedeponeerd
worden. Helpen jullie verder verzamelen?? Dankjewel.
Batterijen: Lege batterijen mogen nog steeds gedeponeerd worden in de verzamelton in
de witte kast bij L5. We kunnen ze inruilen voor ballen. Win-win, dus;-)
Inktcartridges van allerlei printers worden nog steeds verzameld in de witte kast bij de
deur van L5.

STEM4sea
Vorige week stuurden we een bevraging door om te weten te komen rond welke thema’s onze
STEM-coach lessen moet ontwikkelen. Kon je dit al invullen? Indien niet, klik hier. Alvast bedankt!

VOORUITBLIK NAAR VOLGEND SCHOOLJAAR



Vrijdag 2 oktober 2020: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
Maandag 5 oktober 2020: vrije dag

We wensen jullie herfstige sjaals, natte pulls en gezellig vuur.
Herfstgroet
Anne Dierickx, directeur
& team

