maandbrief : september 2019

De zomervakantie is voorbij en ondertussen ook bijna
de 2de schoolweek.
De info-avonden zijn ook achter de rug. Graag geef ik
via dit schrijven enkele aandachtspunten door die aan
bod gekomen zijn tijdens de info-avonden voor
kleuter- en lagere school.

We wensen onze nieuwe personeelsleden veel geluk :
juf Melissa Sierens (2de leerjaar, melissa.sierens@vbsbijenkorf.be) en juf Mieke Vandaele (zorgleerkracht ,
mieke.vandaele@vbs-bijenkorf.be ).

Oudercomité : We zoeken ieder jaar opnieuw nieuwe
leden. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 9
oktober om 20.00 uur in de eetzaal van onze school.
Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te
wonen !

Scholencross lagere school :
woensdagnamiddag 25 september in
Doornzele. Als sportieve school hopen
we sterk vertegenwoordigd te zijn ! Ook
ouders (kleuter- en lagere school) kunnen
meedoen en inschrijven via juf Vera, juf
Stephanie of juf Debra.

Kermis : op vrijdagnamiddag 28 september trakteren
we onze kleuters en het 1ste en 2de leerjaar met enkele
ritjes op de kermismolen. Terwijl de kleuters daar
lekkere oliebollen smullen, verrast het oudercomité
onze lagere school !

Gemeentelijke voor- en naschoolse opvang :
Tijdens de opvanguren zijn de opvangjuffen telefonisch bereikbaar op het
nummer :

0468/29.00.71
Voeg dit nummer toe aan uw contacten, zodat je dit vlot kan gebruiken indien
nodig. Wie via het Akkerken kinderen ophaalt in de opvang, vragen we,
omwille van de veiligheid, om niet op de oprit te parkeren, noch links op
het voetpad ! Iets verderop aan de rechterkant kan wel, maar niet op het
voetpad !

Tijdig naar school komen :
Dank om uw kind tijdig naar school te brengen. Een
goede gewoonte van bij de start ! De bel gaat om
08.30 uur en 13.15 uur om tijdig de lessen te kunnen
beginnen.

Koek- en fruitmoment :
Kinderen brengen hun koek (zonder papiertje) en hun
fruit mee in een doosje. Deze zijn allemaal voorzien
van de naam.
De kinderen mogen water meebrengen in een
herbruikbare drinkfles.

Communicatie :
Alle personeelsleden hebben een e-mailadres volgens
voornaam.familienaam@vbs-bijenkorf.be. Zij zijn dan
ook het eerste aanspreekpunt tussen u en de school. De
directeur (directie@vbs-bijenkorf.be) mag u steeds in
kopie plaatsen indien u denkt dat hij op de hoogte
moet zijn van uw schrijven.
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Schooltoelagen :
Meer info op www.studietoelagen.be

Persoonlijke gegevens die wijzigen :
Graag doorgeven indien er wijzigingen van
persoonlijke gegevens zijn : adres, gsm-nummer, emailadres, …

Maaltijden op school :
Indien door ziekte of afwezigheid uw dochter of zoon
niet op school is, kan de maaltijd afbesteld worden :
enkel telefonisch vanaf 08.00 uur en voor 08.40 uur.
Latere meldingen worden wel aangerekend.
Kinderen die over de middag naar huis gaan eten, zijn
terug welkom op school vanaf 13.00 uur.

Nieuwe gymkledij voor de lagere school :
Vanaf dit jaar zijn er nieuwe mooie gele turn T-shirts
(met het nieuwe embleem van onze school). Deze zijn
te verkrijgen bij de turnleerkrachten. De aanrekening
gebeurt op de maandelijkse onkostennota die uw kind
meekrijgt naar huis.
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Zwem(groot)ouders gezocht :
Wil jij graag deel uitmaken van een groep
(groot)ouders die meegaat met onze leerlingen naar
het zwembad (op vrijdagvoormiddag) ? Dan kan u
zich melden bij juf Vera (vera.goethals@vbsbijenkorf.be).

Fluo-jasjes en verkeersveiligheid :
Alle kinderen dragen hun fluo-jasje om naar school te
komen en de school te verlaten. Een fietshelm wordt
sterk aangemoedigd.
Als volwassene zorgen we mee voor de veiligheid aan
onze schoolpoort (grendel sluiten bij het verlaten van
de school, parkeren op de daartoe voorziene plaatsen,
oversteken op het zebrapad).

Luizenalarm :
Komt je kind thuis met luizen, dan vragen wij volgende stappen na te leven :
Verwittig de school (persoonlijk of via mail).
Gebruik een product of volg de nat-kam-methode :
o Was de haren met gewone shampoo.
o Spoel de shampoo uit de haren, maar droog het haar niet af.
o Wrijf het natte haar overvloedig in met conditioner.
o Kam de knopen uit het haar met een gewone kam.
o Buig het hoofd voorover en kam met een luizenkam het haar systematisch van achter naar voren.
o Veeg de luizenkam na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier.
o Spoel nu overvloedig de conditioner uit de haren maar droog het haar niet af.
o Kam met een gewone kam het haar opnieuw naar achter.
o Kam nu het haar een tweede keer systematisch met de luizenkam, maar deze keer van voor naar achter.
o Veeg de luizenkam opnieuw na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier.
De school stuurt een e-mail naar alle ouders van de kinderen in de klas.
Controleer regelmatig de haren en houd ons verder op de hoogte.
Indien wij na 1 week vaststellen dat de luizen niet verdwenen zijn, zullen wij vragen om contact op te nemen met de huisarts.

De octopusclub :
De acht armen van de octopus staan voor de diversiteit die we trachten te
bieden aan al onze kleuters en leerlingen lagere school, dit zowel op
school-, klas- als leerlingniveau.
De acht armen verwijzen naar :

de zorg voor de kleuters

de leerlingen van de lagere school

situeert zich op vlak van cognitieve ontwikkeling

motorische ontwikkeling

werkhouding en leren leren

welbevinden

sociale vaardigheden

remediëring en verrijking
Meer info kan u vinden in een apart schrijven over onze octopusclub.

Jaarthema : lang zullen wij lezen :
Dit jaar willen wij met het jaarthema ‘lang zullen wij lezen’ inzetten in het plezier van (voor)lezen. Ben jij een mama, papa, opa, oma,
nonkel, tante, … die graag voor een (kleine) klasgroep iets wil komen voorlezen, vertellen, … ? Stuur via mail uw interesse naar
directie@vbs-bijenkorf.be of kom persoonlijk langs en wij contacteren u spoedig om verdere afspraken te maken. Wil je ook vermelden
wanneer (dag en uur) je kan komen voorlezen ? Zo kunnen we een planning opmaken doorheen het jaar.
Voor het 1ste leerjaar (en tot aan de herfstvakantie voor het 2de leerjaar) zoeken wij nog leesmoekes, -vakes, -opa’s, -oma’s die onze groep
vrijwilligers kunnen komen versterken voor het niveaulezen Dit is iedere donderdag van 14.45 uur tot 15.35 uur. Wie interesse heeft, kan
dit doorgeven aan juf Nele (nele.geerinckx@vbs-bijenkorf.be.
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Kalender september – oktober 2019
september 2019
dinsdag

17 september

woensdag
vrijdag
zondag

18 september
20 september
22 september

woensdag

25 september

maandag

30 september

oktober 2019
dinsdag

1 oktober

3de kleuterklas op bezoek naar de volkssterrenwacht
Armand Pien in Gent
breng je sportclub naar de school
zwemmen (zie kalender)
parochie Sleidinge : boekentaszegening in de kerk
(10.30 uur)
fietscontrole door de politie (breng uw fiets mee naar
school)
scholencross voor de lagere school (allen daarheen en
tijdig inschrijven bij juf Vera)
vergadering schoolraad (19.30 uur)

meester op de fiets voor 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar
maandbijeenkomst in de lagere school voor het nieuwe
boekenbeest Griddle
woensdag
2 oktober
meester op de fiets voor 3de en 6de leerjaar
leeruitstap voor het 5de leerjaar (met de fiets)
oudercontacten in de kleuterschool
vrijdag
4 oktober
zwemmen (zie kalender)
kermisactiviteit
werelddierendag
zaterdag
5 oktober
dag van de leerkracht
maandag
7 oktober
lokale verlofdag / vrijaf voor alle leerlingen
dinsdag
8 oktober
verkeersdag voor het 5de en 6de leerjaar (Kasteel van
Wippelgem)
woensdag
9 oktober
vergadering oudercomité (20.00 uur op school)
zondag 13 oktober t/m zondag 20 oktober : week van het bos
dinsdag
15 oktober
sportweek voor 1ste en 2de leerjaar
6de leerjaar naar C.C. Stroming (film : Binti)
woensdag
16 oktober
sportweek voor 1ste en 2de leerjaar
donderdag
17 oktober
sportweek voor 1ste en 2de leerjaar
vrijdag
18 oktober
sportweek voor 1ste en 2de leerjaar
dag van de jeugdbeweging (kom die dag in het uniform
van jouw jeugdbeweging naar school)
zwemmen (zie kalender)
zaterdag
19 oktober
Wanne Bee party (organisatie door ons oudercomité)
maandag
21 oktober
16.00 – 18.00 uur : wenmoment voor nieuwe kleuters die
starten na de herfstvakantie
dinsdag
22 oktober
vertelmoment Griddle (griezelverhalen)
woensdag
23 oktober
naschoolse sportactiviteit : handbal voor het 5de leerjaar
donderdag
24 oktober
medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar (eerste groep)
vrijdag
25 oktober
eerste rapport voor de leerlingen van de lagere school
zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november : herfstvakantie
maandag
4 november
instapdatum nieuwe kleuters
Wijzigingen aan de kalender worden tijdig doorgegeven. Op de website van onze school kan u de jaarkalender terugvinden.
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