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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 1 SHP

Petegem, 2 september 2019

Beste ouder(s),
De vakantie zit er bijna op, we hopen dat het voor iedereen een deugddoende tijd was.
Met het nieuwe schooljaar voor de deur, willen we jullie van harte bedanken voor het vertrouwen dat je stelt in onze school.
We heten alle vertrouwde en nieuwe gezichten alvast welkom op onze school, Basisschool Sint-Hendrik!

In deze brief willen we heel wat info meegeven omtrent dit nieuwe schooljaar en onze school. Mogen we vragen om alles goed
na te lezen, bij te houden en de gevraagde documenten ten laatste terug te bezorgen aan de klasleerkracht tegen het einde
van de eerste schoolweek (uiterlijk op het infomoment)? Dank!
Algemene informatie bij het begin van het schooljaar

Communicatie
Hoe communiceren wij?
- Klasbrieven gaan steeds op papier mee, zo bereikt de boodschap iedereen.
- Daarnaast is er het digitale kanaal Gimme* waar je ook school- en klasberichten kan vinden, naast foto’s van je kind(eren).
Let wel op: deze foto’s zijn slechts 3 maanden zichtbaar!
- Schoolbrieven (waaronder de nieuwsbrief) worden bij voorkeur digitaal verstuurd, via ons digitaal programma Informat.
Wie dit wenst, kan de brieven op papier verkrijgen. Gebruik daarvoor onderstaand strookje.
- Je vindt de nieuwsbrieven ook steeds op onze website, net als medicijnattesten, afwezigheidsbriefjes…
- In te vullen brieven (vb. voor de maaltijden) gaan op papier mee.
- Korte, snelle berichten en herinneringen plaatsen we ook op onze facebookpagina.
- Uiteraard is persoonlijk contact soms het meest aangewezen… aarzel dan niet om via bovenstaande kanalen (‘ons bereiken’)
een afspraak te maken.
* Wie al geregistreerd is bij Gimme, kan zelf de gekozen klassen aanpassen voor het nieuwe schooljaar. Hoe? Dat zie je op
het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=dMmQfPOkbbQ
Een tip: volg niet enkel de klas(sen) van je kind(eren), maar ook het schoolkanaal. Zo ontvang je ook algemene schoolinfo.
Wie Gimme nog niet volgt, en dat wel graag wil doen, kan alsnog registreren. Je vindt alle info in de brief in bijlage.
Registreren kan voor ouders en grootouders. De leerkracht geeft je toestemming om een klas te volgen. Zorg er dus voor
dat de leerkracht weet aan wie het e-mailadres toebehoort.

Brieven begin schooljaar
Bij de eerste schooldagen horen steeds heel wat brieven. Het zijn invulbrieven, dus we geven ze mee op papier.
Hierbij een overzicht van wat je kind meebrengt naar huis:
In te vullen en terug mee te geven voor iedereen:
Verklaring ontvangst ‘brieven begin schooljaar’
Instemming schoolbrochure en –reglement
Maaltijden september (ook voor kinderen die niet op school blijven eten: steeds aanduiden op de lijst)
Medische fiche
Toestemmingsbrief beeldmateriaal
In te vullen en mee te geven indien van toepassing:
Lijst met tijdschriften (vrijblijvend)
Aanmelden broer/zus
Blanco ziektebriefje
Medicijnattest
Aanmelding kriebelteam
Toestemming om de school alleen te verlaten
Opstellen klaslijsten ouderraad
Ter info (in bijlage bij deze nieuwsbrief)
Brief gescheiden ouders
Brief gymleerkrachten
Luizen op school: alle info in een notendop
Gimme: toelichting bij het digitale communicatieplatform

Schoolbrochure en –reglement
Om de papierberg in te perken, willen we zo weinig mogelijk papier meegeven aan de kinderen. De schoolbrochure en het
schoolreglement kan je raadplegen op onze schoolwebsite. Wens je toch een papieren versie, gelieve dit via onderstaand
strookje aan ons te laten weten.

Ons bereiken
Secretariaat:
Waarom? Algemene info, ziekte, afwezigheid, rekeningen.…
Hoe? administratie@shpetegem.be, 09/386.29.79.
Juf/meester:
Hoe? Een schriftelijk berichtje in het schriftje/de schoolagenda, een e-mail via
naam.eersteletterfamilienaam@shpetegem.be (vb. carolien.p@shpetegem.be) of via het secretariaat.
De directie:
Hoe? directie@shpetegem.be, 09/386.29.79.
Zorgjuf Anja (kleuter en lager):
Hoe? anja.w@shpetegem.be, 09/386.29.79. Voor onze zorgjuf lukt overleg het beste na een afspraak op donderdag
of anders voor of na de schooluren.
De ouderraad:
Hoe? info@ouderraadshp.be

Website school en ouderraad en facebookpagina
Onze schoolwebsite vind je via www.shpetegem.be . Je vindt er allerhande informatie over de school en haar activiteiten.
Ook info over de ouderraad is hier te vinden. De ouderraad heeft ook zelf een website met informatie over en foto’s van de
ouderraad-activiteiten. www.ouderraadshp.be
Sinds enkele jaren heeft onze school een facebookpagina. Ook de ouderraad is op facebook te vinden.

Praktische informatie

Schooluren
Voormiddag : van 8.35 uur (bel om 8.30uur) tot 11.45 uur (op woensdag tot 11.20 uur)
(speeltijd van 10.15 uur tot 10.30 uur; woensdag van 9.50 uur tot 10.05 uur)
Namiddag : van 13.15 uur (bel om 13.10uur) tot 16.00 uur (op donderdag en vrijdag tot 15.35 uur)
(speeltijd maandag en dinsdag van 14.55 uur tot 15.10 uur; donderdag en vrijdag van 14.30 uur tot 14.45 uur )
Er wordt steeds 5 minuten vóór de aanvang van de lessen gebeld.

Poorten en deuren
Brengen:
Omwille van de veiligheid worden de poorten na de bel gesloten. Kom dus op tijd naar school, dat is voor iedereen leuker…
Toch eens te laat? Dan bel je aan via de glazen deur bij het secretariaat en je meldt je daar aan. De secretaresse brengt je
naar de klas. We dringen er wel op aan om dit zo veel mogelijk te vermijden. Kinderen die steeds te laat komen, onderbreken
het ochtendgebeuren in de klas. Bovendien vinden ze dit meestal zelf niet leuk…
In de loop van september zullen we weer sensibiliseren met de campagne van de ‘wakkere week’.
Eens de schoolpoort binnen, mogen de kinderen de school niet meer verlaten.
Gedurende de speeltijden gaan alle leerlingen naar buiten. Ze mogen niet zonder toezicht in andere lokalen blijven.
Huisdieren (b.v. een hond) zijn niet toegelaten op de speelplaats.
Over de middag is de schoolpoort enkel open tussen 11.45u en 12u en dan terug tussen 13u en 13.10u. Mogen we vragen om
communicatie en bezoeken tussen 12u en 13u zo veel mogelijk te vermijden? Dank!
Afscheid aan de schoolpoort:
Een kort afscheid is makkelijker voor alle partijen. Kordaat afscheid nemen lijkt misschien hard, maar de moeilijke fase gaat
op die manier het snelste voorbij.
Daarom vragen we om niet onnodig mee te komen op de speelplaats, of daar te blijven staan. Het is op die manier ook voor
leerkrachten makkelijker om toezicht te houden.
Een leerkracht spreken:
Leerkrachten aan de schoolpoort houden toezicht op de kinderen. Als je hen wil spreken, kan dit steeds na een afspraak in
de klas.
Halen:
Kleuters worden om 15.30 of 15.55 uur afgehaald aan de klas, nadien verzamelen de kinderen op de grote speelplaats en
kunnen ze langs de kleurige poort worden afgehaald. De kinderen van het lager verlaten de school met hun ouders of de rang
langs de kleurige schoolpoort.
Wie kinderen tijdens de lesuren of speeltijden afhaalt, vult hierbij een documentje in op het secretariaat. Dit hoeft
uiteraard niet voor kinderen die enkel naar huis gaan om te eten.
Rangen:
Kinderen mogen de rang niet verlaten om te winkelen.
Toegang langs poort Palaestra:
Het hekken is ’s morgens open van 8 tot 8.30uur. ’s Avonds is het hekken open vanaf de schoolbel tot de buitenschoolse
opvang dit sluit bij het verlaten met de rang naar de Brieltuin.
Leerlingen kunnen langs daar alleen de school verlaten, mits zij vooraf een briefje aan de school bezorgen waarin de ouders
hiervoor de toestemming geven. Dit briefje vind je bij onderstaande strookjes. Kinderen die zonder schriftelijke
toestemming alleen de school verlaten (dus niet met de rang of zonder begeleider) zijn niet verzekerd!
Na schooltijd gaan de klassen dicht
Na schooltijd krijgen leerlingen geen toegang meer tot de klassen. Wie iets vergat, kan dit de volgende dag in orde
brengen (huiswerk, lesmateriaal). Eenmaal iets vergeten is niet zo erg. Wie vaker niet in orde is, bekijkt samen met de
klasleerkracht hoe dit kan opgelost worden. Deze houding past binnen onze doelen voor ‘leren leren’.
Deze afspraak geldt ook voor kinderen die in de opvang zijn!
Ook de directie en de mensen van het bureel brengen kinderen niet naar de klassen na schooltijd.
Een uitzondering wordt enkel gemaakt voor noodzakelijke voorwerpen (bril, beugel, medicatie).

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Gevonden voorwerpen
Spullen die achterblijven, verzamelen we op onze school op 3 plaatsen:
- in de opvang: op de tafel links van de inkomdeur van de eetzaal
- in de kleutergang op het rek in de hal naast de klas van juf Sofie
- in de centrale inkomhal van de school, in de kast tegenover het secretariaat. Alle spullen komen uiteindelijk hier terecht.
Deze kast puilt in de loop van het schooljaar al snel uit van de gevonden spullen… Daarom:
- willen we aan iedereen vragen om goed zorg te dragen voor zijn/haar spullen
- nodigen we alle ouders uit om geregeld een kijkje te komen nemen in deze kast
- maken we de kast leeg op de volgende momenten:
* in de week voor de kerstvakantie
* in de week voor de paasvakantie
* in de laatste week van het schooljaar.
Kleine spullen worden tijdens bovenstaande vakanties naar de kringwinkel gebracht. Grotere, waardevolle spullen
houden we bij tot het einde van het schooljaar.

Gezonde, milieubewuste speeltijden en maaltijden
Woensdag = fruitdag.
Speeltijd:
-

Koek of fruit in een genaamtekend doosje.
Water (liefst in een genaamtekende drinkbus).

Uitzonderingen worden enkel gemaakt voor kinderen met een allergie (melkvervangers) of op doktersvoorschrift.

Middagmaal:
-

Boterhameters: genaamtekende boterhamdoos.
Drankje naar keuze, geen frisdrank of sportdrank.
Snoep/chocolade blijft thuis/gaat weer mee naar huis.
Afval gaat weer mee naar huis.
Volle maaltijdeters kunnen desgewenst soep drinken.

-

Worden altijd gevierd in de klas. Trakteren hoeft zeker niet!

-

Snoep en chips kunnen niet en gaan ook weer mee naar huis.
Een geschenkje voor de klas is ook een leuk idee… zo kan je het hele schooljaar van je geschenk
genieten (een boek, een spelletje…). Dit bespreek je het best met de juf/meester.

-

Breng geen individueel verpakte geschenkjes mee: dit zorgt enkel voor een ‘opbod’!

Verjaardagen:
Wie dit toch wil doen, kan zorgen voor iets eenvoudigs wat in de klas kan opgegeten worden (een
cake, een fruitsla…).

Eénrichtingsverkeer
Mogen we er nogmaals op wijzen dat er éénrichtingsverkeer is in de straat van onze school? Inrijden mag enkel in de richting
van de frituur voorbij de glazen inkomdeur naar de Oostkouterlaan!
Parkeren is verboden aan de overkant van de straat. Op de Oostkouterlaan zelf kan je wel parkeren en dan stap je veilig
via het kerkplein tot de school. Bovendien kan je ook parkeren op de parking aan Palaestra en aan die kant de kinderen
brengen /afhalen. Deze poort gaat open om 8 uur ’s morgens en ze blijft ’s avonds open tot het einde van de opvang.

Bijdrage ouderraad
Op de eerste schoolrekening wordt per gezin een bijdrage van 2,5 euro aangerekend voor de werking van de ouderraad. Niet
alle ouders kunnen zich immers vrij maken voor een activiteit van de ouderraad. Toch gaan de investeringen naar alle
kinderen van de school. Met deze bijdrage kan ieder gezin toch de werking ondersteunen. Als je daar een bezwaar tegen
hebt, laat je dit via het secretariaat weten.

School- en studietoelagen
Ouders kunnen school- en studietoelagen aanvragen. Meer info is te vinden via www.studietoelagen.be. Via het
telefoonnummer 1700 kan je vragen stellen. Op het secretariaat van onze school kan je ook steeds terecht om je te helpen
bij het invullen van de toelage.
Bij de kalender van september/van dit schooljaar

Ouderinfoavond - 6 september
Op deze vrijdagavond mag je als ouder voor één keer plaatsnemen op de schoolbanken. De klaswerking wordt uit de doeken gedaan,
afspraken worden toegelicht en er is ruimte voor vragen. Een moment om alvast te noteren in je agenda, dus!
18u: toelichting nieuw leerplan ZILL in de eetzaal door de directie voor de geïnteresseerden
19u: kleuters en derde – vierde leerjaar
20u: eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar.
Iedereen is voor of na het ouderinfomoment welkom aan de bar van de ouderraad voor een kennismakingsdrankje!

Belangrijke data voor de maand september:
Maandag 2 september 2019 Eerste schooldag: aan iedereen een fijn schooljaar gewenst!
VM: bibbezoek L4C
NM: eerste kriebelsessie, alle klassen worden gekriebeld in de loop van de eerste 2
Dinsdag 3 september 2019 weken
Donderdag 5 september 2019 VM: bibbezoek L4A
VM: bibbezoek L4B
Vrijdag 6 september 2019 Infoavond: 18u toelichting nieuw leerplan ZILL directie, 19u KO en L34, 20u L1256
L3: agent in de klas: ‘verkeersveiligheid in de omgeving van de school’
Eerste leerlingenraad van het nieuwe schooljaar. Alle klassen vertegenwoordigd
Maandag 9 september 2019 vanaf het derde leerjaar.
Dinsdag 10 september 2019 Bibbezoek L3A
Inschrijven broers en zussen geboortejaar 2018 kan vanaf nu. Voorrang geldt de
Vrijdag 13 september 2019 hele maand september.
Maandag 16 september 2019 Studiedag: vrijaf voor de leerlingen
Dinsdag 17 september 2019 Bibbezoek L3B
Vrijdag 20 september 2019 Strapdag?
Wakkere week, de hele week.
Maandag 23 september 2019 Bibbezoek L6A
Dinsdag 24 september 2019 Bibbezoek L6B
NM: L1: toneel op school: school zonder pesten: Victor en de goedgevoelmachine
Donderdag 26 september 2019 Ouderraad 1: 20u in de leraarskamer. Alle geïnteresseerden zijn welkom!
Dit jaar gaat enkel het zesde leerjaar op openluchtklas naar Durbuy van 12 tot en met 15 november 2019.
Er is dit schooljaar een schoolfeest met barbecue, de datum volgt later (vermoedelijk 21 of 28 juni 2020)
Met vriendelijke groeten,
Veronique Mesure, directie en het hele schoolteam

