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De kleine school waar grote dingen gebeuren
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Juf Lore- juf Loes
Het schooljaar is nog maar pas begonnen of er is al meteen groot nieuws. Juf Lore is
zwanger. Ze zal dus waarschijnlijk door de bedrijfsarts meteen in moederschaprust
worden geplaatst. Juf Loes zal haar vervangen. Juf Lynn wordt het aanspreekpunt
voor de kleinste kleuters. Proficiat, juf Lore en welkom, juf Loes.
Wijzigingen in 18-19
- In het kleuter kunnen we voortaan ook 2 halve dagen rekenen op juf Goedele.
Naast de kleuterzorg zal ze ook onze Franse juf worden. De kleuters mogen
uiteraard Nederlands praten, maar juf Goedele zal steeds in het Frans antwoorden.
Dat zal in het begin niet makkelijk zijn, maar we geloven dat dit op termijn een
meerwaarde zal zijn voor onze kleuters.
- Juf Lynn staat ook een 6-tal uur in het lager. Vanaf maandag zal zij die oa invullen
door op ma, di en do telkens verantwoordelijk zijn voor de mandalaklas. In deze
klas komen elke dag een aantal kinderen uit de verschillende klassen hun klaswerk
maken in een rustige sfeer. Voor sommige kinderen is het belangrijk dat ze een
aantal rustmomenten per dag kunnen inbouwen. De leerkracht bepaalt welke
kinderen hiervoor in aanmerking komen, maar als je als ouder denkt dat je kind hier
baat bij kan hebben, kan je dit zeker melden in de agenda.
- Zwemmen: vanaf vrijdag 14 sept gaan we zwemmen in het nieuwe zwembad van
Zwevegem. Deze is een stuk kleiner dan het vroegere zwembad. Kinderen van het
oudste lager zullen zich voortaan kleden in individuele kleedhokjes. Om hun kledij op
te bergen hebben ze een munt van 1 euro nodig (die ze telkens terugkrijgen). Ook is
het verplicht om lange haren samen te binden.
Infoavond : dinsdag 11 sept
Op dinsdag is er infoavond voor alle klassen. Voor de kleuters en het oudste lager
is dit voorzien om 19.00, om 19.45 kun je terecht bij de juf en meester van midden
lager. Om 20.30 is het de beurt aan het jongste lager. Het is de bedoeling de
klaswerking te verduidelijken. Ruimte voor individuele vragen is er dan ook minder.
Groote Oorlog (vuurlinie)
Samen met alle Anzegemse lagere scholen is er maandag (voor 2de, 3de en 4de
leerjaar) en di (voor 5de en 6de) een herdenking van de 1ste wereldoorlog gepland in
Tiegembos. De kinderen kregen hiervoor reeds een uitnodiging mee. Het is de
bedoeling dat het een sobere inleefdag wordt en daarom weren we ook alle
tussendoortjes en frisdrank. Brood en soep zijn voorzien, maar voorzie wel een flesje
water. Voor de kleuters en het 1ste leerjaar volgt er later een activiteit rond WO I.

Fruitproject
Net zoals vorig jaar hebben we op dinsdag en woensdag onze fruitdagen.
Dinsdagnamiddag krijgen ze een stuk fruit aangeboden op school. We bieden dit aan
voor 7 euro per jaar (wat uiteraard de kostprijs niet dekt, de rest wordt bijgelegd door
de school). Alhoewel we dit niet kunnen verplichten, hopen we toch dat alle kinderen
hieraan deelnemen. In tegenstelling tot andere jaren loopt dit het hele schooljaar
door. Je vindt het bedrag op de factuur van september.
Abonnementen
De klasleerkracht zal jullie de mogelijkheid geven om te abonneren op maximaal 2
tijdschriften. Dit is absoluut vrijblijvend en enkel voor thuisgebruik. Wie dit wil
brengt dit ten laatste binnen op vrijdag 14 september. We werken enkel met
jaarabonnementen. De betaling gebeurt via de schoolrekening.
Naast deze nieuwsbrief
Je vindt vandaag ook nog een blad ivm de werking van het oudercomité en de vraag
naar evt helpende handen en een noodfiche. Die ziet er enigszins anders uit dan
vroeger. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wetgeving ivm privacy.
GDPR (privacywetgeving) in onze school
Ook als school moeten we voldoen aan de GDPR (privacywetgeving). Dit betekent oa
- dat we sowieso nooit klaslijsten mogen geven aan derden (ook niet aan ouders)
- dat we ook geen bezoeken meer kunnen plannen bij ouders, wiens kind nog niet bij
ons is aangemeld (De eerste stap moet altijd door de ouders gezet worden)
- dat we geen privé-mailadressen of telefoons van leerkrachten of ouders mogen
doorgeven (alle mailadressen van de leerkrachten zijn voortaan school-mailadressen :
zie website)
- dat we van alle info die we opvragen kunnen aantonen waarom we deze nodig
hebben.
- dat we gegevens vernietigen van zodra we ze niet meer nodig hebben.
We doen ons best om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.
Kom op tegen kanker : Azalea's te koop
op vrijd 14 sept zal juf Nele om 15.00 aan de schoolpoort terug Azalea's verkopen ten
voordele van "Kom op tegen kanker".
Schoolkoor : vanaf do 13 sept
Vanaf dit schooljaar gaat het schoolkoor niet meer wekelijks door. Er zal voortaan
slechts 1 groep (vanaf 2de leerjaar) zijn gedurende een uur. De kostprijs is steeds
dezelfde als de opvang zelf en wordt geregeld via de schoolfactuur.
September is een probeermaand. Vanaf oktober werken we met een vaste groep.
data 1ste trim : 13 en 27 sept (+ optreden op Kaster kermis), 11 en 25 okt, 8 en 22
nov, 6 en (opgelet) 13 dec.
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