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Beste ouders, liefste kinderen,
Ook al is vakantie leuk, toch hebben wij enorm veel zin om te starten met het nieuwe schooljaar. De
klassen zijn er klaar voor. De boeken en schriften liggen te wachten. De meesters en juffen staan te
popelen om jullie te ontvangen… En hier en daar is er wel weer iets veranderd op school.
Via deze maandbrief bezorgen we jullie de eerste info en enkele belangrijke afspraken. Bewaar alle
nieuwsbrieven gedurende het schooljaar zorgvuldig. Ze bevatten dikwijls unieke info.
DE EERSTE SCHOOLDAG
Wij starten het nieuwe schooljaar op vrijdag 1 september.
KLEUTERS: Alle kleuters mogen op de eerste schooldag tussen kwart over 8 en half 9 meteen naar de
klas van de nieuwe juf gebracht worden. Jullie begrijpen wel dat er geen tijd is voor een praatje met de
juf. De kinderen verdienen op dat ogenblik immers alle aandacht.
LAGERE SCHOOL: De kinderen van de lagere school gaan bij het eerste belsignaal in rij staan bij de
NIEUWE juf of meester.
De klasverdeling staat reeds een tijdje op de schoolwebsite. We hangen de nieuwe klaslijsten ook op bij
de verschillende schoolpoorten. Nieuwe leerlingen kunnen voor hulp terecht op het bureel.
WIE, WAT, WAAR ....... JUFFEN, MEESTERS, KLASSEN ….
Kleuterafdeling
2,5- / 3- jarigen:
poezenklas
berenklas
bijtjesklas
ondersteuning en zorg

juf Gerd
juf Ingrid
juf Fabienne
juf Maxime en juf Nancy

4- / 5-jarigen
schapenklas
muizenklas
vlinderklas
ondersteuning en zorg

juf Grietje
juf Griet
juf Tilly
juf Els

juf Ann
juf Kathleen
Juf Hilde 4/5 en juf Chris 1/5
Juf Sofie ½ en juf An-Sofie ½
meester Bjorn
meester Tim
juf Rezy ½ en juf Inge ½
juf Gretel
juf Sofie Van den Brande
juf Sofie Thomas
juf Lore
juf Els ½ en juf Dorien ½

En verder:
Bewegingsopvoeding:
Zorg
ICT
OKAN
Administratie
Onderhoud en eetzaal
Directie

Meester Michaël en juf Karin
Juf Chris W en juf Karla
Meester Pol
Juf Gerda
Juf Dominique
juf Kathe en juf Ingrid VC
juf Karla en meester Pol
de

We zijn niet alleen blij dat juf Maxime ons team weer mag vervoegen, maar heten ook juf Dorien ( 6 lj.)
de
en juf An-Sofie (2 lj.) welkom op onze school. We wensen hen veel succes en enorm veel plezier op
onze school.
Ook al is juf Chris Y. met pensioen, toch zal ze ons nog voor een paar uurtjes ondersteunen,
waarschijnlijk in 2H.
GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN
De lessen lopen van 8.30 tot 12.05 en van 13.25 tot 15.20 u. Kinderen kunnen tot 16 u. worden
afgehaald, woensdag tot 12.30 u. Verder is er op school geen voor- of nabewaking. Die taak neemt de
centrale Lierse opvangdienst Kadee op zich. Kadee is gesloten op vrijdag 1 september. Vanaf maandag 4
september stappen zij in een normale dienstregeling.
Iedereen wordt verzocht tijdig op school aanwezig te zijn, zelfs de kleinste kleuters. Dat wil zeggen ten
laatste om halfnegen bij het belsignaal. Uit veiligheidsoverwegingen doen we op dat ogenblik de
schoolpoorten vast. Tijdens de schooluren kan u enkel binnen via de poort Spoorweglei.
ONTHAAL ’S OCHTENDS
Vanaf maandag 4 september spelen de kleuters tussen 8u en half 9 op de kleine speelplaats
(Planeetstraat), de lagere school speelt tussen 8u en 8u30 op de grote speelplaats.
We trachten er de nadruk op te leggen dat onze speelplaats vrij blijft voor de kinderen. Voor wie een
babbeltje wil doen met andere ouders of bij zijn kleutertje wil blijven tot het belsignaal, hebben wij een
“knuffelzone” vóór de rode hartjes. Gelieve ook de ingang/doorgang vrij te houden. Let hierbij vooral op
het plaatsen van uw kinderwagen of fiets. Fietsen en steppen ( ook van kleuters) die op school blijven,
parkeren we in de fietsenstalling ( nooit in de doorgang aan de poort).

in je mailbox, stuur dan een e-mail naar juf Dominique via het.spoor.basisschool@skynet.be .
AFHALEN ‘S AVONDS
Op het einde van de schooldag kunnen de kleuters via de Planeetstraat afgehaald worden.
Indien je een kleuter wenst af te halen aan de poort Spoorweglei of Dageraadstraat, dan kan je dit
melden aan de juf . Deze kindjes brengen we met een rij naar de betreffende poorten. De kinderen van
de lagere school sluiten zoals gebruikelijk aan bij deze rijen.
Aan elke poort zal een leerkracht postvatten om de kinderen veilig de straat op te helpen. 's Avonds
organiseren we een begeleide rij tot op het Leopoldplein, 's middags niet. Verder is er begeleiding voor
de 'Kadee'-kinderen en opvang op school tot 16u.
VRIJE DAGEN
Vrijdag 9 maart en maandag 30 april: facultatieve vrije dag
Woensdag 15 november en woensdag 2 mei: pedagogische studiedag
Herfstvakantie: van 30 oktober tot en met 5 november 2017
Kerstvakantie: van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018
Krokusvakantie: van 12 tot en met 18 februari 2018
Paasvakantie: van 2 tot en met 15 april 2018
Dag van de Arbeid: 1 mei 2018
Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018
Pinkstermaandag: 21 mei 2018
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2018
INFOAVOND
We nodigen alle ouders via deze nieuwsbrief alvast uit voor de start-infoavonden. We
vertellen jullie dan over onze plannen voor het nieuwe schooljaar, de schoolafspraken en de werking in
de nieuwe klas. We nodigen alle kleuterouders uit op maandag 4 september 2016. De ouders van de
lagere schoolkinderen ontvangen we op dinsdag 5 september. Voor alle nieuwe ouders starten we om
18u30 in de eetzaal. Om 19u15 schuiven we door naar de klas en vertellen de juf en meester jullie meer
over de klasgewoonten. Ouders die de uiteenzetting van juf Karla en meester Pol reeds hoorden,
kunnen tegen 19u15 komen. Het oudercomité verzorgt na afloop een praatcafé in de eetzaal. Deze
infoavonden kondigen we niet meer aan in een aparte brief.
BEWEGINGSOPVOEDING
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de kinderen van de lagere school en de 5jarige kleuters het turnuniform. Deze kinderen brengen vanaf de eerste dag best al wel turnpantoffels
mee. De eventuele aanschaf van een nieuw turnpak organiseren we via een aparte brief.
Ook voor de andere kleuters volgt later nog een briefje hieromtrent.
SCHOOLGERIEF
De school voorziet voor elke leerling een pakket met het nodige schoolmateriaal, zelfs een
gevulde pennenzak. Enkel dit materiaal mag in de school gebruikt worden.
MAAK JE KENBAAR
Teken zoveel mogelijk alle gerief, vooral brooddozen, koekendoosjes, jassen, bv. met viltstift
op het label. Zo bespaar je veel zoekwerk. Een doos met alle gevonden voorwerpen vind je steeds in
gang 1 naast de trap.

WIJZIGINGEN EETZAAL
Als het simpel kan, maken we het liever niet ingewikkeld. Daarom werken we enkel nog met
trimestriële drankabonnementen. Het ‘drankkaartensysteem’ wordt afgevoerd. Je kan kiezen voor een
abonnement waarmee je 1, 2, 3 of 4x per week kan blijven ineten. Zeer occasionele ‘ineters’ nemen
geen abonnement. Zij krijgen een afrekening via de schoolfactuur.
Vanaf 2019-2020 mogen in scholen geen gesuikerde dranken meer aangeboden worden.
Bovendien zullen we vanaf volgend schooljaar geen subsidies meer krijgen voor zuivelproducten. Enkele
jaren geleden hebben we hierrond in het oudercomité reeds van gedachten gewisseld. Het lijkt ons nu
dan ook het geschikte momenten om het aanbod van de middagdrankjes te herzien. Vanaf dit schooljaar
kunnen de kinderen kiezen tussen water en thee.
Binnenkort volgt hierover een aparte brief met keuzestrookje.
KOEK EN FRUIT / AFVALARME SCHOOL
We streven ernaar om onze school zo afvalarm mogelijk te maken en dit lukt al erg aardig,
mede dankzij jullie hulp. Koeken komen immers zonder verpakking maar in een koekendoosje naar
school. De speelplaats ligt er veel netter bij en de afvalberg is enorm verminderd. Wanneer we nu ook
het fruit nog afvalarm maken, zijn we weer een fameuze stap dichter bij ons doel. Daarom vragen we om
vanaf dit schooljaar het fruit zonder afval mee naar school te brengen. D.w.z. appels geschild en zonder
klokhuis in een doosje, appelsien zonder schil in een doosje, perzik zonder pit in een doosje, enz…
Mochten er toch nog fruitresten zijn ( zoals een bananenschil) dan kan dit in het fruitdoosje weer mee
naar huis. Het is erg belangrijk dat alle doosjes getekend zijn. Op de nieuwe speelweide is geen
composthoop meer. Ook de vuilbakken op de speelplaats verdwijnen. Zo worden we nog meer een
afvalarme school.
GEEN VOORVERPAKTE KOEKEN MAAR KOEKENDOOSJES
Het gebruik van een brooddoos is een reeds lang ingeburgerde gewoonte. Uit
milieuoverwegingen wensen we dit ook door te trekken naar het verplicht gebruik van koekendoosjes.
Om afval te vermijden, rondvliegende papiertjes op de speelplaats te bannen en vooral het milieu te
sparen, brengen we onze koeken mee in een koekendoosjes. Eventuele koekverpakking blijft thuis. Trek
dit ook consequent door in de brooddozen zodat we een afvalvrije eetzaal hebben. Uiteraard zit er in
een brooddoos ook geen snoep.
Gelieve er mee op toe te kijken dat op alle doosjes een naam staat. Het is niet de bedoeling
om een berg doosjes te verzamelen als afval. Dank voor je medewerking.
ZWEMMEN
Vrijdag 1 september is er nog geen schoolzwemmen. Welke klassen wanneer zwemmen
vernemen de kinderen in de klas en plaatsen we op de kalender van de schoolwebsite.

Maandag 4 september 18u30

Infoavond voor de ouders van de kleuters

SCHOOLTOELAGE
Ook dit schooljaar kan u de schooltoelagen aanvragen (94,98 euro voor een kleuter en tussen
106,86 euro en 160,28 euro voor een kind uit de lagere school). U heeft dus alle belang bij een toelage.
Op het bureel zijn nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar.

Dinsdag 5 september 18u30

Infoavond voor de ouders van de lagere school

Dinsdag 12 september 20u30

Vergadering oudercomité

Dinsdag 19 september 20u

Schoolraad

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Eveneens uit milieuoverwegingen willen we de Spoor Express i.p.v. op papier graag zoveel
mogelijk digitaal aanbieden. Wens jij geen papieren versie meer te ontvangen maar wel een exemplaar

Vrijdag 22 september

Strapdag

Woensdag 27 september

Scholenveldloop

Zaterdag 30 september

Het Spoor Speelt

