Datum: 15 juni 2015
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief juni

Beste ouders,
De laatste maand van dit schooljaar vordert snel en de vakantie komt dichterbij. Toch neem ik nog
even de tijd om terug te blikken op de maand mei. Ook blikken we alvast vooruit naar wat het
nieuwe schooljaar zal brengen. Kortom, het wordt alweer een goed gevulde nieuwsbrief.
Enkele activiteiten in de kijker:
-

-

-

De verkeersweek van 18 t.e.m. 22 mei was een groot succes voor groot en klein. Er kwamen
heel wat verschillende activiteiten aan bod. Iedereen heeft er ongetwijfeld veel van opgestoken
om zich voortaan nog veiliger in het verkeer te gedragen. (zie www.st-lucia.be voor meer info)
Tijdens het ‘KiParle’ van 28 mei werd er verder gewerkt aan het idee om de spelletjes van
vroeger terug wat meer bekendheid te geven. Daarnaast waren er ook heel wat leuke ideeën
voor een feestelijke start op 1 september 2015. Lees weldra meer in het verslag op de website.
Tijdens de maandopening van 4 juni brachten we het volgende in de aandacht: ‘Niet elk verhaal
geloven dat je hoort. Een verhaal kan soms helemaal anders worden…’ Dat konden de leerlingen
tijdens een opdrachtje zelf ondervinden.

Alle nieuws vanuit het schoolteam (afwezigheden,…) zullen voortaan niet meer in de nieuwsbrief
vermeld worden, maar te vinden zijn op de website van de school. In de linkerbalk bij ‘nieuws
schoolteam’. Op deze manier kunnen we u sneller op de hoogte brengen.
NIEUWE SCHOOLUREN
Vanaf 1 september 2015 zijn dit de schooluren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
8u40 – 12u15

8u40 – 11u50

13u05 – 15u25

Deze aanpassingen waren nodig voor een betere planning van gymuren en het optimaliseren van de
onderwijstijd. Dit, samen met het feit dat er een duidelijke structuur is voor de kinderen, zal bijdragen
tot een nog betere onderwijskwaliteit. Wij danken u voor uw begrip.

NIEUW SCHOOLREGLEMENT
Ons schoolreglement werd in een nieuw kleedje gestopt. Om iedereen nog beter te informeren over de
huidige schoolorganisatie en regelgevingen zijn er ook inhoudelijk heel wat aanpassingen gebeurd.
Vanaf woensdag 17 juni 2015 is het vernieuwde schoolreglement te vinden op de website van de school
bij ‘werking’, ‘schoolreglement’. Er zal een brief meegegeven worden om dit toe te lichten. Alle ouders
zullen het strookje per kind moeten ondertekenen voor akkoord met het vernieuwde schoolreglement.
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NIEUWSBRIEF
Ook de nieuwsbrief zal een nieuwe vorm krijgen. Omdat de meeste mensen de nieuwsbrief al via mail
ontvangen, zullen we dit verder uitbouwen in een meer professioneel kader. Tijdens de vakantieperiode
zal alles verder op punt gezet worden. Via de schoolsite (linkerbalk) zal iedereen (ook grootouders,
sympathisanten,…) zich kunnen inschrijven om de nieuwsbrief, of andere communicatie gelinkt aan een
bepaalde klas, te ontvangen. Hou de website dus in het oog.
VERKEER
DOE MEE en maak van Ranst de sportiefste gemeente. Lees meer op onze website.
KLASWISSEL
Op woensdag 17 juni vindt traditioneel onze klaswissel plaats. Gedurende de voormiddag zullen de
kinderen de kans krijgen om kennis te maken met de klasomgeving waarin ze volgend schooljaar terecht
zullen komen. Daarnaast krijgen ze ook de kans om met de leerkracht van de volgende klas kennis te
maken. In het eerste leerjaar verwachten we een speciale gast …
Hierbij wil ik een tipje van de sluier lichten betreffende de organisatie van het komende schooljaar:
° In de kleuterschool kiezen we volgend schooljaar voor gemengde klassen 3- en 4-jarigen. Op die
manier kunnen we vanaf 1 september een instapklas inrichten. Concreet: Kindjes van K1 gaan naar K2,
K3 zal een instapklas worden. K4 en K5 gemengde groepen 3- en 4- jarigen. K6 en K7 zijn 5-jarigen.
° In de lagere school kiezen we ervoor om volgend schooljaar het tweede leerjaar op te splitsen
gedurende enkele voormiddagen om zo veel aandacht te kunnen blijven geven aan de hoofdvakken.
Meester Koen en juf Liesbet zullen zich over deze groepen ontfermen. Verder blijft de organisatie in de
lagere school ongewijzigd.
° Ook volgend schooljaar blijven we volop inzetten op de zorg voor jullie kinderen. Ons zorgteam zal
volgend schooljaar uit drie mensen bestaan om op die manier de zorg op onze school nog te versterken.
REFTER
Sinds maandag 8 juni eten de kleinste kleuters in de kleuterzaal aan de nieuwe vouwtafels (met dank
aan ons oudercomité en de ‘orde van de Titsen’ voor de financiering). De 4- en 5-jarigen eten in de
refter. We ervaren nu al dat dit een grote rust geeft en alles bovendien veel vlotter verloopt. We blijven
zoeken naar optimalisering om in september deze werkwijze te kunnen verderzetten.
PROJECTEN
Tijdens de vakantie zal er in het zesde leerjaar een nieuw digibord, met vernieuwde technologieën,
gehangen worden. Op die manier kan het huidige digibord van het zesde leerjaar verhuizen naar ons
eerste leerjaar.
Tijdens de vakantie zal er een speeltuig bijkomen in de speelruimte van de school. Dit dankzij een gulle
schenking van wijkvereniging ‘De Knod’. Waarvoor veel dank!

AANDACHTSPUNTEN
-

Facultatieve vrije dagen 2015/2016 : maandag 28 september 2015 en maandag 6 juni 2016
pedagogische studiedagen 2015/2016: vrijdag 27 november 2015 en woensdag 2 maart 2016
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OPROEP AAN DE OUDERS, GROOTOUDERS, …
-

Ook het volgende schooljaar zetten we feestelijk in op dinsdag 1 september. Ik nodig iedereen
alvast uit op onze speelplaats om 8u45 om de opening van het nieuwe schooljaar bij te wonen.

-

Zoals u op de affiches van de ouders van Ailin hebt kunnen lezen, zijn ze op zoek naar enkele
bereidwillige ouders, grootouders,… voor begeleiding van de rolstoel op de speelplaats. Op de
affiches kan u de contactgegevens vinden. Alvast bedankt.

-

Ook volgend schooljaar willen we de kinderen van de lagere school de kans bieden om ongeveer
iedere twee weken een keer te gaan zwemmen. Om de kostprijs van het vervoer van en naar
het zwembad op € 2,50 te kunnen houden, zijn we op zoek naar enkele ouders, grootouders, …
die enkele kinderen kunnen vervoeren op vrijdag.
Concreet: Zwembeurten zijn 11/09, 25/09, 9/10, 23/10, 20/11, 18/12, 15/01, 29/01, 26/02,
11/03, 25/03, 22/04, 20/05, 3/06 en 17/06.
Eerste zwembeurt hebben we 6 plaatsen tekort in de bus (vertrek om 9u45, terug om 10u55)
Tweede zwembeurt hebben we 12 plaatsen tekort (vertrek om 10u15, terug om 11u25)
Ziet u het wel zitten om een keer voor het transport te zorgen, vul dan het onderstaande
strookje in en bezorg het aan de leerkracht. Wij nemen dan contact op in september om verdere
afspraken te maken.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier vindt u het agenda voor juni 2015:
•

17: Klaswissel

•

23: Uitreiking kleuterdiploma 18u30 in de kleuterzaal

•

25: Proclamatie zesde leerjaar 20u00 op de speelplaats

•

26: ijsje voor alle kinderen

•

29: schoolreizen lagere school

13u30 schoolviering (iedereen welkom om deel te nemen)

LAATSTE SCHOOLDAG: Dinsdag 30: Lessen tot 12u00 (opvang voorzien tot 13u15)
Rapport 5 + syntheserapport
Wie benieuwd is naar de activiteiten van het komende schooljaar kan steeds een blik werpen op
onze actuele kalender via de website.
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe!

Kevin Francken
Directeur
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………..,
ouder/grootouder van ………………………………………………………………………………………… uit klas: ……………………….
Kan voor het transport zorgen van ……… kinderen van en naar het zwembad in het schooljaar 2015/2016.
Handtekening,
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