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september 2021

Focuspunten september en oktober:
- zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
- samen spelen en samen werken in groep
Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
We zijn terug opgestart, iedereen met veel enthousiasme.
Bij elk nieuw schooljaar horen nieuwigheden.
Dit jaar implementeren we voor het eerst onze focuspunten.
De maandactiepunten zijn verdwenen en worden vervangen door focuspunten.
Focuspunten die gericht zijn op leren leren en sociale vaardigheden.
Zaken die we heel belangrijk vinden en waar we extra aandacht aan willen besteden.
Ze vormen voortaan de rode lijn doorheen het klasgebeuren en schoolgebeuren.
We investeren dit schooljaar ook heel veel tijd in warme transities of overgangen.
Zo willen we de overgang van crèche/onthaalouder/thuis naar school, maar ook de
overgang van derde kleuter naar eerste leerjaar en overgang naar het secundair nog
sterker uitwerken in functie van onze kinderen.
We kijken alvast uit naar een vlotte samenwerking met jullie en hopen zo elk kind op
deze school te laten groeien op zijn niveau en tempo.

 Eerste schooldag , een nieuwe start
We mochten op de eerste schooldag 10 nieuwe kleuters verwelkomen.
Voornamelijk instappers en ook 2 nieuwe gezichten.
Welkom aan: Elize, Louen, Nina, Laure, Gus, Lore, Maria en Diala, Aivar,
Ella-Louise. We zullen heel goed zorg dragen voor hen.
Ook in het lager mochten we 10 nieuwe kinderen verwelkomen.
Welkom aan: Maxim en Ibrahim in L1, Thibo en Mauro in L2, Kalina en Leo in L3, Jumana
en Julie in L4, Ilona in L5 en Boyan in L6.
Ook met jullie gaan we verder op pad.
We hopen jullie snel te leren kennen, jullie vertrouwen te winnen en samen er een
onvergetelijk en magisch jaar van te maken.

 Wijzigingen binnen het team
Op 18 oktober hervat juf Annelies in het zesde leerjaar. Dan dienen we afscheid te nemen van
juf Chloé. Zij doet dit uitstekend. We zullen haar missen en hopen haar ooit terug te mogen
verwelkomen.
We wensen haar na de herfstvakantie veel succes in de basisschool van Bottelare.
Meester Peter zijn revalidatie verloopt niet voorspoedig waardoor zijn afwezigheid verlengd
wordt. Meester Mathias blijft hem vervangen zolang als nodig.
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 Meters van de klas
Alle meters zijn gekend en hebben de ouders toegevoegd of aangespoord om zich lid te maken van de WhatsApp groep. We horen echter van een aantal meters dat nog niet iedereen vlot
de weg heeft gevonden via dit medium.

 Oudercomité PJC : eetfestijn take away
We doen nogmaals een warme oproep aan iedereen om zich massaal in te schrijven voor de
take away activiteit van zondag 10 oktober.
Jullie hebben nog tijd tot uiterlijk maandag 4 oktober om alsnog een bestelling door te geven.
Daarna lukt dit niet meer wegens organisatorische redenen.
Alvast bedankt om zo onze schoolwerking een duwtje in de rug te geven.
Met de opbrengst willen we de laatste fase van onze speelplaatsvernieuwing aanvatten.

 Solidariteitsfonds: op te starten vanaf oktober
Elk jaar merken we dat er ook ouders in deze school moeilijker de rekening kunnen blijven
betalen. De coronaperiode deed hier geen deugd aan.
Daarom hebben we in ons GOK-beleid (gelijke kansen onderwijs) een ambitieus
focuspunt meegenomen. We streven er naar om maandelijks (op het einde van de maand) een
vrije bijdrage te vragen van €5 voor kinderen met minder kansen en
mogelijkheden. Het staat jullie vanzelfsprekend vrij om hierop in te gaan of niet.
Op deze manier kunnen we hen alle kansen bieden en kunnen zij steeds aan alle
activiteiten blijven deelnemen. ( sneeuwklassen, andere uitstappen, … )
Ook de opbrengsten van onze kersthappening zullen naar dit solidariteitsfonds
vloeien.

 Verkeer en veiligheid + gezonde levensstijl
Opstart binnenkort “helm op, fluo top. Meer info volgt vanuit de werkgroep “verkeer”.
Jullie zullen dus weldra opnieuw onze “kikker” zien verschijnen aan de schoolpoort. We ontvingen deze week trouwens een gouden medaille vanuit het VSV.
Dit omwille van het opzetten vorig schooljaar van de volgende acties: helm op, fluo top, de
grote verkeersquiz in L5, het voetgangersexamen in L4, het fietsexamen in L6.

Herinnering:
 maandag 04 oktober geen school: lokale verlofdag
 dinsdag 05 oktober: Dag van de leerkracht
 maandag 25 oktober: Individuele foto’s door schoolfotograaf

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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