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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 7 SHP
Deinze, eind februari 2019
Beste ouder(s),

mijn ochtendmond rijmt
koude hand verloren want
binnenkort lente

Terugblik op februari:

Pannenkoekenverkoop Lichtmis
De pannenkoekenverkoop bracht 1157.5 euro op! Dank aan allen die ze kochten. We voorzien hiermee weer
enkele vernieuwingen, waaronder een kleuterspeeltuin en een podium voor de speelplaats van de lagere school.
In de kijker

Tussen 12 en 1… eet iedereen
Bij vragen en problemen helpen we jullie graag verder op het secretariaat. Over de middag is er echter niet
altijd iemand aanwezig om de telefoon op te nemen of om de deur te openen. We helpen jullie graag verder
tijdens de lesuren.

Wie kan helpen om bladeren of sneeuw te vegen
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die indien nodig bladeren of sneeuw kan opvegen met onze veegmachine. Is
dit iets voor jou, dan mag je je aanmelden op het secretariaat. Alvast bedankt!

Ziekte melden – bezoek aan dokter of specialist
In deze periode zijn er jammer genoeg veel zieke kinderen. We maken ouders graat op het volgende attent:
- Je meldt de ziekte van je kind graag zo spoedig mogelijk ’s morgens. Zo hoeven we niet ongerust te zijn als een
kind niet op school aanwezig is.
* Dit kan telefonisch via het secretariaat: 09/386 29 79
* Je kan ook mailen. Doe dit bij voorkeur naar het secretariaat: administratie@shpetegem.be.
Wanneer je rechtstreeks naar de leerkracht mailt (adres zie schoolwebsite) of naar de directie, kan het
langer duren voor het bericht gezien wordt (les, vergadering, nascholing…)
Noteer de volledige naam (voor- en familienaam) én de klas. Dit maakt het gemakkelijker om het bericht
snel op de juiste plaats te bezorgen.
- Een briefje voor afwezigheid moet niet meteen bezorgd te worden. Als uw zoon of dochter terug op school
komt, bezorgt ze dit aan de titularis voor het afwezigheidsregister.
- Mogen wij vragen om geplande doktersbezoeken (specialisten, tandartsen…) zo veel mogelijk buiten de lesuren
vast te leggen? Zo voorkomen we graag dat kinderen veel lessen missen of moeten inhalen. Dank!

Secundair onderwijs Gent - aanmelden
Denk je er aan om je zoon/dochter in te schrijven in een secundaire school in Gent? Houd dan rekening met de
aanmeldingsprocedure. Meer info vind je op onze website bij ‘Externen nodigen uit’. Voor de Deinse secundaire
scholen is dit niet nodig.
Wat brengt maart ons?

Inschrijvingsbeleid nieuwe leerlingen lagere school 2019-2020
(Voor kleuters is er geen inschrijvingsgrens meer. Kinderen van geboortejaar 2017, 2016, 2015 en 2014
kunnen sinds september 2018 inschrijven, kinderen van geboortejaar 2018 kunnen ten vroegste vanaf
september 2019 inschrijven).
Voor het lager is er dit schooljaar nog een inschrijvingsbegrenzing. Eerst komen de broers en zussen en
kinderen van personeelsleden aan bod: van 1 tot en met 22 maart. Aan de ouders: Broers en zussen krijgen
enkel voorrang als ze in deze periode worden ingeschreven. Dat kan op schooldagen dagelijks op het bureel bij
juf Veronique. Een afspraak maken hoeft niet, maar kan wel. Zo ben je zeker dat zij aanwezig is…
Op 25 maart kunnen andere ouders hun kind inschrijven, wanneer er voor dat schooljaar plaatsen zijn. Hiervoor
gaan de deuren open om 9.30u.
Op dit ogenblik zijn de beschikbare plaatsen voor het lager voor schooljaar 2019-2020 de volgende: L1: 7
plaatsen, L2: 1 plaats, L3: 0 plaatsen, L4: 0 plaatsen, L5: 3 plaatsen, L6: 0 plaatsen. Deze aantallen kunnen
wijzigen als er zittenblijvers of trajectversnellers zijn of kinderen verhuizen. Het schoolbestuur kan de grens
van 48, indien gewenst, verhogen.
Wie zijn kind op de aanmeldingslijst wil plaatsen (omdat er geen plaatsen meer vrij zijn) voor schooljaar 20192020, dient dit ook te doen of te herhalen vanaf 25 maart 9.30u.
Wie al op onze school ingeschreven is, hoeft dit niet opnieuw te doen.

Opendeurdag voor nieuwe leerlingen – zaterdag 23 maart
Aangezien we vanaf 25 maart nieuwe leerlingen mogen inschrijven voor het lager, zetten we onze deuren graag
eens open voor alle nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn in onze school. Alle nieuwe kinderen (kleuter én lager)
en hun (groot)ouders zijn welkom die dag, tussen 10u en 12u.

Kangoeroewedstrijd – donderdag 21 maart
Op 21 maart van 7.30 tot 8.30 uur komen de leerlingen die zich inschreven samen in 3 klassen van het lager om
het beste van zichzelf te geven... Wie deelneemt, verneemt de laatste afspraken na de krokusvakantie in een
aparte brief.

Grote Voorleesdag i.s.m. de ouderraad – woensdag 27 maart
Op woensdag 27 maart is er terug de grote Voorleesdag. Dan kunnen alle kinderen genieten van een half uurtje
ontspanning tijdens een voorleesmoment. Ouders of grootouders die graag willen voorlezen, kunnen alvast een
mooi boek uitzoeken. De inschrijvingen starten na de Krokusvakantie.

Koffiestop - vrijdag 29 maart
Alle (groot)ouders en kinderen zijn op vrijdagochtend 29 maart van harte welkom om hun dag te starten met
een verwarmende kop koffie of warme chocomelk. Elke vrije bijdrage gaat naar Broederlijk Delen.
Enkele ouders gaven ons vorig jaar alvast een leuke tip: bekertjes koffie ‘on the go’ voor onderweg … Je kan dit
jaar een mooie herbruikbare (dus duurzame) beker (met het schoollogo! ) bij je koffie aankopen voor 6 euro. Je
mag uiteraard ook je eigen herbruikbare beker meebrengen.

Sober maal – vrijdag 29 maart
In de vastentijd houden we, naast de ‘koffiestop’ een sobere maaltijd ten voordele van Broederlijk delen. Op die
vrijdagmiddag willen we de leerlingen van het lager uitnodigen deel te nemen aan een rijstmaaltijd met groenten
en water. Wie die dag boterhammen blijft eten, vragen we om het ook sober te houden. Wie die dag warm eet op
school, betaalt hetzelfde bedrag als normaal. De winst die we daarmee maken, gaat naar het project ‘Mobiele
school’, waarrond de leerkrachten op 15 januari een uiteenzetting kregen. Een hartverwarmend, eigentijds
initiatief!
https://www.mobileschool.org/nl/about-us

Oude eetzaalstoelen te koop
In de eetzaal werden opnieuw 80 gekleurde stoelen geleverd. Alle houten stoelen zijn op deze manier
vervangen.
De oude houten stoelen zijn te koop aan 5 euro/ stuk ten laatste tegen 30 maart 2019.

Klussendag met de ouderraad – 30 maart
Na enkele maanden geraakt onze wens-/ to do- /klussenlijst alweer aardig gevuld. Tijd om het winterstof af te
spoelen en de school weer wat op te knappen. Zo hebben we de voorgaande jaren de kleutergang voorzien van
een mooie tekening, de kleuterspeelplaats is verfraaid met een mooi podium, de speelplaatsen ge/herschilderd…
We kunnen dus veel helpende handen gebruiken! Iedereen die zin heeft om mee te helpen, is welkom voor
een halve of volledige dag. Wij zorgen voor broodjes voor de helpers.

Belangrijke data voor de maand maart:
Week tegen pesten
Gekke week: carnaval – frietjes op school
Inschrijving lager: broers, zussen, kinderen personeel schooljaar 2019vrijdag 1 maart 2019 2020
vrijdag 1 – vrijdag 22 maart Inschrijving lager: broers, zussen, kinderen personeel schooljaar 2019 2019 2020
ma 4 – vrij 8 maart 2019 Krokusvakantie
NM: L3 toneel jeugdboekenmaand ‘Slaapwel Frank’ Palace Deinze
maandag 11 maart 2019 20u: schoolraad
L6 VTI doe-dag
dinsdag 12 maart 2019 NM: L3B bezoek ziekenhuis Deinze
donderdag 14 maart 2019 NM: L5 toneel jeugdboekenmaand ‘Even geduld’ Palace Deinze
NM: L1 UZ Teddy Bear Hospital
vrijdag 15 maart 2019 Bednet pyjamadag
zondag 17 maart 2019 Opendeurdag middelbare scholen ‘Leiepoort’
Leerlingenraad
NM: L3C bezoek ziekenhuis Deinze
maandag 18 maart 2019 Oudercontact kleuter en lager (facultatief)
VM: L6 auteurslezing jeugdboekenmaand Danny De Vos bibliotheek
Deinze
Dinsdag 19 maart 2019 Oudercontact kleuter en lager (facultatief)
donderdag 21 maart 2019 7.30u – 8.30u: kangoeroewedstrijd lager voor wie inschreef
zaterdag 23 maart 2019 10u – 12u: opendeurmoment nieuwe leerlingen 2019 - 2020
maandag 25 maart 2019 9.30u: inschrijven anderen lager schooljaar 2019 - 2020
dinsdag 26 maart 2019 VM: L1 auteurslezing jeugdboekenmaand Carll Cneut bibliotheek Deinze
woensdag 27 maart 2019 Voorleesdag jeugdboekenmaand i.s.m. ouderraad
VM: L4 auteurslezing jeugdboekenmaand Wally De Doncker bibliotheek
donderdag 28 maart 2019 Deinze
Vanaf 8u: koffiestop op parking tvv Broederlijk Delen
VM: L2 toneel jeugdboekenmaand ‘Ans en Wilma verdwaald’ Palace
Deinze
vrijdag 29 maart 2019 Sober maal tvv Broederlijk Delen
zaterdag 30 maart 2019 Klussendag i.s.m. ouderraad 9 – 12u en 13 – 16u. Allen welkom!
week van rapport 3
maandag 1 april 2019 20u ouderraad
maandag 1 – vrijdag 5 april
2019 Week van rapport 3
9.30u – 10.15u: peuteropendeurmoment voor peuters die starten na de
dinsdag 2 april 2019 paasvakantie
maandag 8–ma 22 april 2019 paasvakantie
Met vriendelijke groeten, Veronique Mesure, directie en het hele schoolteam

