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GEZONDHEIDSAFSPRAKEN

V

olgende afspraken i.v.m. voeding
en drank gelden vanaf 1 september 2007 in onze school!
Tijdens de speeltijden:
 Tijdens de speeltijd worden alleen
gezonde versnaperingen gegeten. Dit
zijn een stuk fruit, een koek of een
boterham. Geen chocolade (ook niet
op de koek), kauwgom, chips. De
leerkrachten krijgen de opdracht
om dit nauwlettend in het oog te
houden en desnoods het tussendoortje mee terug te geven.
 Tijdens de speeltijden kan er alleen
maar water worden gedronken.
 Water kan gratis van de kraan of
van de drinkwaterfonteintjes worden gedronken. Men mag ook van
thuis water meebrengen (niet in blik
of glas). Er worden geen andere
dranken toegelaten ! ! !
Tijdens de middag:
 Tijdens de middag wordt het assortiment drank beperkt tot water,
melk, chocomelk, appel- en fruitsap.
 Om de afvalberg te verkleinen, heeft
de school liever dat er niet te veel
drank in brik wordt meegebracht. Er
kunnen herbruikbare flessen of bussen
worden meegebracht. Sinds de grote
verhuis wordt er geen drank meer op
school verkocht, omdat we voor de
bakken drank geen plaats hebben.

SCHOOLAFSPRAKEN

I

n het schoolreglement staan volgende schoolafspraken i.v.m. afhalen en
brengen van de kinderen.
Ouders, die hun kinderen zelf naar
school brengen, begeleiden de kinderen
tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen
enkel in uitzonderlijke gevallen en met
toestemming van de directeur, hun kind
begeleiden tot in het klaslokaal. Alleen
de ouders van kleuters die voor de eerste maal naar school komen, mogen hun
kinderen tijdens de eerste twee weken
naar het kleuterklasje begeleiden.
We begrijpen dat de eerste schooldag de
kinderen nog op de speelplaats worden
gebracht, maar nadien kunnen de kinderen, buiten natuurlijk de kleinste kleuters, tot aan de schoolpoort worden gebracht. We vragen dit ook om veiligheidsredenen, want als alle ouders binnenstromen, hebben de leerkrachten, die
bewaking doen, geen overzicht meer.
Op deze manier proberen we de veiligheid van jullie kinderen te garanderen,
want wij willen niet dat er kinderen ongezien de school verlaten.
Dank voor het begrip en het vertrouwen.

ENGAGEMENTSVERKLARING

U

it het schoolreglement:
Artikel 5: Engagementsverklaring:
1. Oudercontacten: De school organiseert
op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende
oudercontacten voorstellen. De ouder
(s) woont (wonen) de oudercontacten
bij. In de informatiebrochure staan de
concrete data.
2. Voldoende aanwezigheid: De ouders
zorgen ervoor dat hun kind elke
schooldag en op tijd naar school komt.
3. Deelnemen aan individuele begeleiding: Sommige kinderen hebben nood
aan individuele begeleiding. Voor
kinderen, die daar nood aan hebben,
werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt
daarover afspraken met de ouders,
zoals voorzien in het zorg– en gelijke
onderwijskansenbeleid van de school.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen, die in
samenspraak zijn genomen.
4. Nederlands is de onderwijstaal van de
school: Ouders moedigen hun kind
(eren) aan om Nederlands te leren.
Ouders ondersteunen de initiatieven
en de maatregelen, die de school
neemt om de eventuele taalachterstand
van hun kind(eren) weg te werken.

OPVANG

E

lke morgen vanaf 07.00 u tot
08.30 u is er in de oude kantine
van de voetbal opvang voorzien.
Daarna gaan de kinderen naar de speelplaats. ’s Avonds mogen de kinderen tot
17.30 u in de nabewaking blijven. Op
woensdagmiddag en namiddag is er
geen opvang ! !
De buitenschoolse opvangdienst Stekelbees - ’t Warreltje (014/65 53 96) zorgt
voor opvang op woensdagnamiddag en
in de herfst-, paas- en zomervakantie.
Let op:
 De opvang is er voor ouders, die moeten gaan werken en geen opvang voor
hun kinderen hebben. De opvang is
geen goedkope babysit. Hier wordt wel
eens misbruik van gemaakt!
 In de opvang kunnen kinderen iets van
thuis drinken of eten, huiswerk maken,
maar het is niet de taak van de opvang
om er voor te zorgen dat het huiswerk
af is. Het is geen huiswerkbegeleiding.
 Probeer je kinderen ook op tijd, ten
laatste 17.30 u, in de opvang op te
halen. De begeleiders stoppen ook
graag op tijd en willen ook graag op
tijd bij hun familie zijn. Dankjewel!

OPENINGSUREN

O

peningsuren van de school:
Elke voormiddag van 8.45 u tot
12.00 u. De kleuters mogen
vanaf 11.55 u in de klas worden afgeKRIEBELTEAM
haald. Elke namiddag van 13.15 u tot
15.35 u. De kleuters mogen vanaf
e eerste luizencontrole zal op
15.30 u in de klas worden afgehaald.
woensdag 11/09/19 doorgaan,
Er is ’s morgens opvang voorzien vanaf
als er genoeg kriebelouders zijn! 7.00 u tot 8.30 u. Dan begint de speelZijn er nog vrijwilligers die het Kriebel- tijdbewaking. ’s Avonds is er opvang
team willen helpen? Laat een seintje!
voorzien tot 17.30 u.
Het is heel makkelijk voor het kriebelteam als de haren van de kinderen voorBEGIN SCHOOL
dien zijn gewassen en gekamd.
Let op: Geen gel in het haar of moeie verwachten de kinderen niet
lijke kapsels die dag! ! !
vroeger dan een kwartier voor
Het is zo al moeilijk genoeg om alle
het aanvangsuur van de
hoofden nauwkeurig te controleren.
school, ’s morgens om 8.30 u en ’s middags om 13.00 u, op school. Kinderen,
die toch vroeger aanwezig zijn, worden
LEZINGEN
in de voorbewaking of tijdens de midezing op dinsdag 10/09/19 om
dag opgevangen. De prijs van de bewa20.00 u in de bib te Ravels door king bedraagt € 0,40 per begonnen
grootoudercoach Bieke Geenen
kwartier. Voor middagopvang wordt
met als onderwerp “Opa en oma zonder € 0,40 per middag gevraagd. Dit komt
stress”. Inkom gratis!
op de schoolrekening ! ! !
Dienst Kinderopvang van het OCMW
organiseert op dinsdag 24/09/19 om
19.30 u in de zaal van de Brouwerij te
Weelde een infoavond “Reis door het
peuterbrein”. Inkom ook gratis!
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