VOORWOORD
Beste ouder(s),
De (zomer)vakantie zit er op… het nieuwe schooljaar is van start gegaan.
De leraren en hopelijk ook de kinderen, stonden te popelen om weer van
start te kunnen gaan.
De voorbije dagen en weken werd er van alles voorbereid, zodat we het
nieuwe schooljaar in de beste omstandigheden zouden kunnen starten.
Vandaag wilden we uw kind (en misschien ook uzelf) op een feestelijke
manier verwelkomen…. Voor de gelegenheid werd de school omgetoverd
tot een FESTIVAL. Een festival met alles er op en er aan: en DJ, security,
festivalbandjes, tattoos, …
Het past allemaal in ons jaarthema: HEROES of SJB-land.
In de volgende nieuwsbrieven leest u er meer over.
De nieuwsbrief bij het begin van het schooljaar staat steeds vol met
informatie ! Informatie over de school en over activiteiten.
Midden in deze nieuwsbrief vindt u ook de planningen en data van de
activiteiten die we nu reeds kennen.
Achteraan de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de wijzigingen aan
het schoolreglement. Elk jaar zijn er aanvullingen of (wettelijke)
veranderingen. Op de bestelbrief (in bijlage) vragen we u te tekenen voor
akkoord.
Het volledige schoolreglement kan u steeds raadplegen op onze website.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een mapje met bijlagen. Mogen we
vragen om deze goed te bekijken. Een aantal documenten willen we
graag MORGEN ingevuld terugkrijgen.
Vooraan in het mapje vindt u de leerlingenfiche. Hierop staan de
gegevens die wij van u en uw kind hebben. Kan u controleren of alles
klopt (adressen, mail, telefoon,…) en de gegevens eventueel verbeteren
of aanvullen. Geef ook dit blad morgen terug mee, ook als alles klopt !
De corona-maatregelen bij de start van dit schooljaar kreeg u vorige
week reeds per mail toegestuurd. We herhalen de belangrijkste nog eens.
Alle informatie vindt u trouwens steeds op onze website (www.sjb2.be)
terug. Hebt u andere vragen of opmerkingen, aarzel niet om de school te
contacteren. Dat kan via mail: info@sjb2.be of telefonisch: 0492 973393

AAN IEDEREEN EEN GOEDE START VAN HET SCHOOLJAAR
Directie en schoolteam
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PERSONEELSPUZZEL
In de nieuwsbrief van eind augustus stuurden we u de
aangepaste personeelspuzzel voor het nieuwe schooljaar.
We herhalen die hier nog eens… (met een paar aanvullingen)
Op de valreep (in de laatste week van augustus) kregen we extra-uren
kinderzorg toegewezen…
Voor onze school betekent dat 4 extra-uren (van 10 naar 14 u).
Goed nieuws natuurlijk… (al is dit nog altijd onvoldoende).
Na wat puzzelwerk en wat zoekwerk, kunnen we juf Hanne Vergucht
verwelkomen als nieuw lid van ons schoolteam.
Zij krijgt bij ons 7 uur kinderzorg in Outrijve, 2 uur in Kerkhove. En ze
krijgt ook nog een aantal uurtjes administratie.
Daarnaast blijft juf Nathalie 5 uur kinderzorg doen in Kerkhove.

OVERZICHT : KLASSEN en FUNCTIES 2021-2022
KLEUTER
Peuter & 1ste kleuter

OUTRIJVE

KERKHOVE

Kinderzorg
Zorgcoördinator kleuter
Zorgleraar kleuter
Bewegingsopvoeding

Suzy Vancauwenberghe
Channa Maroy
Maaike Baert
Aurélie Renaux
(sept-okt)
Nathalie Haelvoet en Hanne Vergucht
Nele Decoster
Mia Vaernewyck
Bert Verriest

LAGER

OUTRIJVE

2de-3de kleuterklas

1ste graad
2de
3de

halftijds 2de leerjaar
graad
halftijds 4de leerjaar
graad

Zorgcoördinator: lager
Zorgleraar lager
Bewegingsopvoeding
Administratie
ICT

Sanderijn Peyskens

KERKHOVE

Liselot Vanoverberghe
Hannah Baert
Maarten D’Haene
Annemie Steenhaut
Marianne Martin
Emmanuelle Colle
Tine Mijle
Hannah Baert
Jelle Janssens
Frederik Deroose
Nele Decoster (1ste gr)
Anouk Rigole(2de-3de gr)
Veerle Bohez / Hannah Baert
Bert Verriest
Victoria Calis

Ann Avet-Vera Vancraeyenest –
Els Coudenys – Hanne Vergucht
Brecht Vervaeke
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WIJZIGING PERSONEEL
Eind vorig schooljaar namen we afscheid van juf Marleen. Zij
geniet nu van haar welverdiend pensioen.
En ook dit schooljaar staan mensen op de rand van hun pensioen… en
ook dat zorgt voor wijzigingen.
Op 1 januari gaat Juf Annemie met pensioen en na dit schooljaar stopt
het ook voor de directeur.
Zoals velen ondertussen vernomen hebben, is de volgende directeur
reeds gekend: meester Frederik.
Meester Frederik blijft tot 1 januari z’n klas behouden (3de gr Kerkhove).
Op 1 januari stapt hij halftijds in een “meelooptraject”. Hij wordt dus
halftijds vrij geroosterd om de vele facetten van het directeurschap te
leren kennen en onder de knie te krijgen. Hij is nog geen directeur, maar
hij is als het ware ‘op stage’.
Daarnaast zal hij halftijds juf Annemie vervangen in het 2de leerjaar.
Zijn klas (3de graad) wordt dan vanaf 1 januari overgenomen door juf
Hannah, die nu het 4de, 1ste en zorg voor haar rekening neemt.
Tot het einde van het schooljaar zorgen we er voor dat meester Frederik
met raad en daad juf Hannah kan bijstaan.
De huidige job van juf Hannah (4de, 1ste, zorg) wordt dan vanaf 1 januari
ingenomen door een nieuw personeelslid… Hiervoor zijn we nog op zoek.
Concreet: vanaf 1 januari tot einde schooljaar:
LAGER: afdeling Kerkhove
Liselot Vanoverberghe
1ste en 2de leerjaar Kerkhove
?
2de leerjaar Kerkhove
Frederik Deroose
de
de
3 en 4 leerjaar Kerkhove
Emmanuelle Colle
de
4 lj Kerkhove (+ ambulant…) ?
5de en 6de leerjaar Kerkhove
Hannah Baert

CONTACT per mail
Wil u een personeelslid contacteren per mail, dan kan dat:
Elk personeelslid heeft een mail-adres dat als volgt is opgebouwd:
voornaam.familienaam@sjb2.be
Uitzonderingen: bij de zorgcoördinatoren eindigt hun mail-adres niet op
@sjb2.be maar wel op : @basisscholenavelgem.be
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COMMUNICATIE
Wij vinden het belangrijk om steeds zo goed mogelijk
met u te communiceren.
Hebt u een vraag of een opmerking, aarzel dan niet om met ons contact
op te nemen. Wacht hier niet mee… want als er een probleem is, dan
wordt dit best zo snel mogelijk gemeld. Dan pas kan het soms worden
aangepakt !
Daarnaast is er ook onze ‘georganiseerde’ communicatie:
1)

Er zijn de oudercontacten en de overlegmomenten, …:
OUDERCONTACTEN: 3 x per schooljaar nodigen we u uit voor een
gesprek met de klasleraar. We willen dan in gesprek gaan over hoe
uw kind zich voelt, hoe het met de leerstof omgaat,…
Deze oudercontacten staan gepland half november, eind februari en
eind juni. U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging.
OVERLEGMOMENTEN: heeft uw kind het iets moeilijker op school
of merken jullie of wij dat er problemen zijn, dan wordt u
uitgenodigd voor een gesprek. Soms is dat met het CLB erbij.
Ook u kan hiervoor het initiatief nemen… spreek gerust de
klasleraar, de zorgcoördinator of de directeur aan.
INFO-AVONDEN:
- Bij het begin van het schooljaar organiseren wij een info-avond
voor de ouders. De klasleraar informeert u over de werking in
de (nieuwe) klas, over de nieuwigheden in de leerstof of in de
aanpak,…
- Halverwege het schooljaar (in februari) plannen we ook een infoavond voor de ouders van het 3de kleuter. Hier geven we u uitleg
over de overgang naar het eerste leerjaar.
- Voor de ouders van het 6de leerjaar organiseert het CLB (samen
met de scholen) een info-avond over de overgang naar het
middelbaar. Normaal is dit eind december, begin januari.
U krijgt tijdig een uitnodiging.

2)

Daarnaast communiceren wij op verschillende manieren over de
dagelijkse werking in de klas en op school…
We begrijpen dat het misschien niet altijd duidelijk is hoe we dit
doen.
Daarom een overzichtje van onze
COMMUNICATIE-MIDDELEN.
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ONZE COMMUNICATIE-MIDDELEN.
PER KLAS:
- De schoolagenda (in het lager) of het heen-en weer-schriftje (in
het kleuter) blijven het belangrijkste communicatiemiddel tussen de
klasleraar en de ouders.
* (huis)taken, klasmededelingen, opmerkingen… worden zo aan u
meegedeeld.
* maar ook u kan via de agenda of het schriftje reageren.
- De klaswebsite: elke klas heeft z’n eigen website.
Het belangrijkste onderdeel van deze site is het foto-album.
Maar daarnaast vind je er ook algemene info over de klas…
(de link naar de klaswebsites staat binnenkort op de schoolwebsite)
- Facebook: elke klas heeft ook z’n eigen facebook-pagina.
Hier vind je een korte toelichting bij een (voorbije) activiteit en een
verwijzing naar foto’s of meer uitleg op de klaswebsite.
Soms wordt facebook ook (eerder uitzonderlijk) gebruikt om iets
aan te kondigen of mee te delen.
DE SCHOOL:
- De meeste communicatie en informatie vanuit de school verloopt via
de nieuwsbrief. Deze wordt via mail naar iedereen toegestuurd.
De nieuwsbrieven verschijnen (normaal gezien) bij het begin van
elke maand of net voor een vakantieperiode.
Is echter tussenin belangrijk nieuws te melden, dan komt er een
extra-nieuwsbrief. (In het voorbije anderhalf jaar gebeurde dit héél
geregeld…)
De nieuwsbrieven voor een vakantieperiode bevatten niet alleen
informatie, er is ook een deel met artikels uit de klassen.
Normaal wordt de nieuwsbrief dus per mail verstuurd, met
uitzondering van de nieuwsbrief van de eerste schooldag, die is er
voor iedereen ook op papier.
Wie (uitzonderlijk) toch graag een papieren versie heeft van de
nieuwsbrieven, kan dit aanduiden op de bestelbrief (bijlage bij deze
nieuwsbrief).
Sommige nieuwsbrieven (bv. tijdens een vakantieperiode) worden
wegens praktische overwegingen ook enkel per mail verstuurd.
De nieuwsbrief kan u ook steeds terugvinden op onze website.
-

De school-website: www.sjb2.be
Hier vindt u (bijna ?) ALLE informatie die er over onze school en
onze activiteiten: aankondigingen, nieuwsbrieven, visieteksten, het
schoolreglement, de kalender, de maandmenu, …
Is er info die u niet terugvindt… stuur dan een mailtje: info@sjb2.be
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-

Facebook: we gebruiken onze facebook-pagina vooral om grotere
groepen mensen te bereiken met aankondigingen, foto’s, …
https://www.facebook.com/sjbbasisschool.outrijvekerkhove

-

Papieren aankondigingen: geregeld krijgt u ook nog papieren
mededelingen via uw kind: info over uitstappen, vragenlijsten, …
We proberen dit te beperken en ook te groeperen. Maar dat is niet
altijd mogelijk.

-

Een laatste manier waarop we nu eenmaal moeten communiceren is
via de maandelijkse schoolrekening. Na elke maand krijgt u een
afrekening van de gemaakte kosten: maaltijden, opvang, zwemmen,
deelname in de kosten van uitstappen,…
Ook de rekeningen versturen we digitaal (per mail).
Wie (uitzonderlijk) toch graag een papieren factuur krijgt, kan dit
aanduiden op de bestelbrief (bijlage bij deze nieuwsbrief).

CORONA-MAATREGELEN
MONDMASKERPLICHT en AFSTAND HOUDEN:
-

-

-

De leerlingen moeten géén mondmasker meer dragen. Ook afstand
houden moet niet meer. In de klas wordt wel verwacht dat er met
vaste plaatsen gewerkt wordt. Ook in de refter. Daar proberen we de
klasgroepen uit elkaar te plaatsen.
Personeelsleden dragen wel een mondmasker als de afstand niet
gegarandeerd kan worden. Dus als de leraar vooraan in de klas staat,
kan het mondmasker af (mits er voldoende afstand is).
Externen dragen op school ook een mondmasker.
In de schoolomgeving blijft de mondmaskerplicht ook voor ouders !

(HAND)HYGIËNE:

- De maatregelen van het veelvuldig handen wassen (bv. bij
aankomst op school) blijven van kracht !
- De drinkfonteintjes blijven afgesloten. Dus elke kleuter of leerling
brengt z’n eigen drinkbus of waterflesje mee.

TOEGANG TOT DE SCHOOL:

- Voor (groot)ouders geldt nog steeds: kinderen afzetten en ophalen
aan de schoolpoort, geen toegang tot de speelplaats !
- Een paar uitzonderingen: de school betreden
kan MET MONDMASKER én AFSTAND HOUDEN
bij:
 voor- en naschoolse opvang
 Info-avonden / oudercontacten…

BELANGRIJK: wie ziek is, blijft thuis !!
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NIEUW dit schooljaar
Ook bij de start van dit nieuwe schooljaar zijn
er weer wat nieuwigheden te melden:

1) Nieuwe methodes:

Met het team zijn we steeds op zoek naar
nieuwe materialen en les-methodes.
Niet steeds omdat de vorige niet goed
zijn, maar omdat we merken dat we met een nieuwe(re) aanpak
nog beter onderwijs kunnen brengen.
Vanaf 1 september gaan we van start met 3 nieuwe methodes:
In het lager: NIEUW:
* Wereldoriëntatie: nieuwe methode: WERELDKANJERS
* Muzische vorming: nieuwe methode: PERISCOOP
Zowel in kleuter als lager: NIEUW:
* Godsdienst: Sterretjes aan de hemel (kleuter) en Sterren aan de
hemel (lager)

2) ICT: DE DIGISPRONG:

De DIGISPRONG kwam (meer dan) genoeg in de pers: de
minister wil dat het onderwijs in Vlaanderen (nog) meer de digitale
weg op gaat. En dat mag wat kosten…
Elke school kreeg een extra-ICT-budget én er kwamen extra-uren
voor de ICT-coördinator.
(Prima nieuws, maar jammer genoeg zijn zowel de centen als de
uren ontoereikend…)
Ondertussen investeerden we (naast de ruime investeringen die we
de voorbije jaren reeds deden) in het aanschaffen van:
° 30 vaste computers voor verschillende klassen
° 55 chromebooks voor elke leerling van het 5de en 6de lj
° 10 Ipads voor de kleuterklassen en de 1ste en 2de graad.

3) BOUWEN en VERBOUWEN:
Afdeling Kerkhove: eindelijk kregen we groen
licht voor de vernieuwing van de dakbedekking en
het buitenschrijnwerk.
Binnenkort zitten we samen met de aannemer
voor de afspraken rond timing, veiligheid,…
Afdeling Outrijve: het dossier van de akoestiek in de turnzaal
wordt hopelijk heel binnenkort afgewerkt.
We houden u op de hoogte.
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BESTELBRIEF
Eén van de bijlagen bij deze nieuwsbrief is de BESTELBRIEF.
We vragen u om die in te vullen (of aan te kruisen) en morgen terug mee
te geven. Verder in de nieuwsbrief vindt u meer toelichting bij de
onderdelen.

MAALTIJDEN
Over de middag kunnen de kleuters en de leerlingen op
school opnieuw een warme maaltijd gebruiken. U kan er
natuurlijk ook voor kiezen om uw kind boterhammen mee te geven.
NIEUW dit schooljaar:
 Er is elke dag een aanbod van 2 soorten groenten.
 Vegetarisch aanbod: vanaf dit schooljaar is het (meestal) ook
mogelijk om een vegetarische schotel te krijgen. En normaal komt er
ook een vegetarische dag per maand (op basis van pasta).
Noteer op de bestelbrief wanneer uw kind (normaal gezien) op school
zal blijven eten. Dit om ons een idee te geven van de aantallen.
Elke ochtend wordt er in de klas gevraagd wie er warm eet of wie er
boterhammen eet en ook wie van de boterhameters er soep wil.
Ook hierin zijn we heel soepel… : uw keuze kan dus elke dag wijzigen…
Het maandmenu vind je steeds in de nieuwsbrief en ook op de website.
(op de website vind je de allergenen-informatie en de gezondheidsscore).
MAANDMENU SEPTEMBER (deel 1: tot en met 17 september / rest volgt later)
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De prijzen van de maaltijden zijn NIET gewijzigd:
 Warme maaltijd: kleuter: € 2,30 / lager: € 3,30
 Wie z’n boterhammen opeet kan soep krijgen aan € 0,35 .
 Middagopvang: € 1 (voor ieder die over de middag op school blijft).
Voor de opvang krijgt u in het voorjaar een fiscaal attest (voor
belastingvermindering).
Let op: we brengen GEEN drankjes en géén snoep mee naar
school !!
Maaltijden op woensdag (in de opvang van Avelgem):
Op woensdag enkel maaltijden voor wie naar de opvang in de school van
Avelgem. Dit moet wel op dinsdagochtend worden aangevraagd !

DE SCHOOLBUS
OPHAALDIENST:
Je kan je kind laten ophalen en/of thuisbrengen door één van onze
schoolbussen. Onze chauffeurs komen je kind dan voor de deur
oppikken/afzetten.
Voor Outrijve zijn dat juf Sanderijn en meester Jelle, voor Kerkhove is
dat meester Frederik.
Wil u hiervan gebruik maken, duidt dit dan aan op de bestelbrief.
De uurregeling wordt u bij het begin van het schooljaar meegedeeld.
Let op: afhankelijk van het aantal kinderen dat meegaat met de bus kan
de uurregeling in de loop van het schooljaar wijzigen. Telkens wordt u op
de hoogte gebracht !
Wie in de loop van het schooljaar toch eens met de bus mee wil gaan,
neemt best tijdig contact op met de directeur.
Prijzen vervoer :
< 2 km
> 2 en < 4 km
> 4 km

€ 0,75 per rit
€ 1,00 per rit
€ 1,25 per rit

(vanaf 3de kind gratis)

VERVOER naar (klas)activiteiten:
We gebruiken onze schoolbusjes ook heel geregeld om ons te verplaatsen
naar activiteiten: naar de bib, naar de sporthal,…
Voor deze verplaatsingen betaal je als ouder NIKS. De ouderraad
en de school betalen het vervoer (met de opbrengst van verkoopacties).
Enkel voor het vervoer naar het zwembad rekenen we € 1 aan.
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OPVANG
VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG:
Voor en na schooltijd is er op school opvang voorzien.
De vergoeding hiervoor bedraagt € 0,50 per begonnen kwartier.
Wie van deze dienst gebruik wil maken, vult op de bestelbrief het
passende begin- en/of eind-uur aan. Wie wisselende opvangmomenten
nodig heeft, geeft vooraf een briefje af met de voorziene uren of
verwittigt tijdig de verantwoordelijken van de opvang.
Bij de aankomst en/of het afhalen van uw kind in de opvang, vragen we
u het aanwezigheids-blad te ondertekenen.
GSM-nrs opvang: Outrijve: 0487 36 71 24 / Kerkhove: 0485 12 23 19

OPVANG op woensdagnamiddag:
De opvang op woensdagnamiddag gaat door in de Sint-Jan Berchmans
Basisschool te Avelgem (tel. 056 64 65 36).
De prijs: € 1 per begonnen halfuur.
Wil u op woensdagmiddag een volle maaltijd voor uw kind, meld dit op
dinsdagmorgen. Het vervoer er naartoe kan met de schoolbus.

OOK BELANGRIJK:
’s Morgens vanaf 8 uur / ’s middags vanaf 13 uur en ’s avonds tot 16.15
uur (op vrijdag tot 15.15 u) betaalt u geen opvang.

HUISWERKKLAS
Op maandag en donderdag (van 16.15 u tot 16.45 u)
kunnen leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar naar de huiswerkklas.
Onder toezicht van een leerkracht kunnen ze hun huiswerk maken,
studeren of werkjes maken.
Kostprijs huiswerkklas € 1 per beurt (= idem als opvang en wordt op
de rekening ook onder opvang geplaatst).
Wil je kind hiervan gebruik maken, noteer dit dan op de bestelbrief.
PRAKTISCH:
- Start huiswerkklas: maandag 13 september !
- Voor de huiswerkklas brengen ze eigen (schrijf)gerief mee !
- Wie klaar is met z’n huistaken, blijft in de klas en leest een boek.
- Er is toezicht, géén huiswerkbegeleiding !

LET OP: De schoolbus rijdt NIET na de huiswerkklassen !!
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GELIJKE KANSEN-BELEID
In het kader van ons GELIJKE KANSEN-BELEID nemen wij reeds jaren
heel wat initiatieven om ieder kind evenveel kansen te bieden.
Een (poging tot) oplijsting:

 Ons zorgbeleid:

Ons zorgbeleid is er op gericht om elke kleuter en elke leerling
zoveel mogelijk kansen te bieden. We doen dit onder andere door:
- elk kind in de lessen zo veel mogelijk te betrekken
- te differentiëren zowel naar inhoud als naar tempo
- extra-zorg aan te bieden
- een goed volgsysteem met zorgoverleggen én het betrekken van
ouders
- een goed contact met de buitenschoolse hulp (zie ook vragenlijst
buitenschoolse hulp in bijlage)
Onze zorgvisie kan u raadplegen op onze website.

 Kosteloos onderwijs: de maximumfactuur:

Ongeveer 15 jaar geleden werd de maximumfactuur ingevoerd.
Hiermee wordt bepaald wat en hoeveel de school maximum mag
aanrekenen voor materialen en activiteiten.
Voor kleuters is dit € 45 per jaar, voor lager € 90.
Let op: maaltijden, opvang,… vallen niet onder de maximumfactuur.
Alle materialen die noodzakelijk zijn voor de eindtermen
moeten gratis zijn !
In tegenstelling tot veel andere scholen volgen wij dit stipt op:
- Alle boeken, schriften en schrijfgerief, …krijg je op school.
- Kinderen brengen géén eigen materialen mee. Ook géén
kaftpapier,…
- Waar je zelf voor zorgt, vind je op de vakantiekaart. (zie website)
Daarnaast mag er voor meerdaagse uitstappen (enkel in het lager)
maximum € 450 over de hele lagere schooltijd gevraagd worden.

 ARMOEDEBELEID:

Vorig schooljaar schreven we ons ARMOEDEBELEID volledig uit.
U vindt de tekst op de website bij de visieteksten.
Het armoedebeleid steunt op 6 pijlers:
1) Opmerken van signalen
2) Goede communicatie
3) Kostenbesparing
4) Een veilige en warme school
5) Leerlingenbegeleiding
6) Samenwerking met externen
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PLANNING - KALENDER
Schooljaar
2021-2022

1) BEWEGINGSOPVOEDING
a) UURROOSTER BEWEGINGSOPVOEDING
maandag

dinsdag

woensdag

8u35

2°-3° kl Ke

9u25

1° kl Ke

1ste kl Ou
2°-3° kl Ou
*

1ste kl Ke
2de-3de kl
Ke

10u30

2°-3° kl Ou

11u20
13u15

Kleuterzwemmen

1ste gr Ou
de

14u05

2

gr Ou

15u10

3de gr Ou

donderda
g
1° kl Ou
week 1
Zwemmen
lager Ke
*(week 2 :
2°-3° kl
Ou)

vrijdag
3de gr Ke
1ste gr Ke
2de gr Ke

Zwemmen
lager Ke
+ Ou

Sportnamiddag

* Op dinsdag-vm is er 2 keer op 4 kleuterzwemmen. Het kleuterturnen
2°-3° kl Ou valt dan weg en wordt ingehaald op donderdag (9.,25-10.15)

b) SPORTNAMIDDAGEN (dinsdagnamiddag)

Met de 2 afdelingen samen naar sporthal Ter Muncken (Avelgem)
07-09
14-09
21-09
28-09
05-10

1ste graad
2de graad
3de graad
1ste kl
2de-3de kl

1ste trimester
12-10
19-10
26-10
09-11
16-11

1ste graad
2de graad
3de graad
2de-3de kl
1ste kl

23-11
30-11
07-12
14-12
21-12

1ste graad
2de graad
3de graad
1ste kl
2de-3de kl
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c) KLEUTERZWEMMEN (op dinsdag: 10.25-11.15):
1ste trimester
2de trimester
Outrijve Kerkhove Outrijve Kerkhove
14/09
28/09
25/01
11/01
12/10
26/10
22/02
8/02
16/11
30/11
29/03
15/03
14/12
* 07/06 en 21/06 / 1ste kleuters

3de trimester
Outrijve Kerkhove
10/05
26/04
07/06
24/05
21/06

d) ZWEMMEN LAGER: (op donderdag):
1ste
trim
Week
02/09
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
21/10
28/10
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12
16/12
23/12

Voormiddag
Namiddag
Afdeling Kerkhove
Afdeling
ste
de
ste
de
1 les
2 les
1 les
2 les
ste
de
de
ste
1 graad
2 graad
3 graad
1 graad
ste
1 graad
3de graad
1ste graad
2de graad
3de graad
3de graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
2de graad
3de graad
3de graad
3de graad
3de graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
1ste graad
3de graad
ste
de
de
1 graad
2 graad
3 graad
3de graad
wapenstilstand
ste
de
1 graad
2 graad
3de graad
3de graad
2de graad
1ste graad
ste
de
de
1 graad
2 graad
3 graad
3de graad
3de graad
3de graad
ste
de
de
1 graad
2 graad
3 graad
1ste graad
1ste graad
3de graad

Outrijve
3de les
2de graad
1ste graad
2de graad
2de graad
1ste graad
2de graad
2de graad
1ste graad
2de graad
2de graad
2de graad
1ste graad
2de graad
2de graad
1ste graad

e) SCHOOLSPORT-ACTIVITEITEN:
dag

datum

activiteit

voor…

woe
woe
woe
woe
woe
woe

22-09
17-11
09-02
16-03
04-05
25-05

Veldlopen
Ballennamiddag:
zwemnamiddag
Voetbal
wandelnamiddag
Voetbal

1ste tot 6de lj
1ste graad
1ste tot 6de lj
2de graad
1ste tot 6de lj
3de graad

woe
do
Vr
vr

20-04
21-04
10-12
04-02

Buitenspeeldag
Rollebolle
Hopsakee
Kronkeldiedoe

iedereen
2de -3de kleuter
1ste kleuter
1ste graad
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3. KLAS- en SCHOOLACTIVITEITEN
a) INFO-AVONDEN:
Afdeling Outrijve: dinsdag 7 september
Afdeling Kerkhove: donderdag 9 september
Start stipt om 19.00 u:
 Kort welkomstwoordje op speelplaats
 Daarna naar de klassen
LET OP:
- Corona: mondmaskers verplicht (minstens) tot ze neerzitten /
afstand / …
- info wordt rond 8 uur (informeler) herhaald voor ouders die er in het
eerste deel niet konden bij zijn (vanwege een kind in andere klas…)
Aansluitend infoavond zeeklassen (3de gr): 20.00u  in turnzaal

b) OUDERCONTACTEN:
 15 en/of 16 november 2021
 23 en/of 24 februari 2022
 27 juni (Ke) / 28 juni (Ou)

c) AFSCHEIDSRECEPTIES 6de leerjaar:
Maandag 27 juni (Outrijve) / dinsdag 28 juni (Kerkhove)

d) UITSTAPPEN:
VOORLOPIG reeds vastgelegd:
 Zeeklassen: 11 tot 15 oktober 2021
 Avelgem draagt vrede uit (3de gr): donderdag 21 oktober
 Kinderboerderij Bokkeslot (kleuters): vrijdag 20/05 en 10/06
Eventuele andere uitstappen worden tijdig VOORAF meegedeeld
(mét vermelding van de kostprijs)

e) KUNST-TENTOONSTELLING afdeling Kerkhove:
Projectweken rond KUNST: maart 2022
KUNSTTENTOONSTELLING: eind maart 2022

f) SCHOOLFEESTOPTREDEN afdeling Outrijve:
Zondag 27 maart 2022 (Spikkerelle)
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3. NOG KALENDER:
a) SCHOOLVAKANTIES
Schoolvakantie Begindatum
Herfstvakantie
Maandag, 1 nov 2021

Einddatum
Zondag, 7 nov 2021

Kerstvakantie

Vrijdagmiddag, 24 dec 2021

Zondag, 9 jan 2022

Krokusvakantie

Maandag, 28 feb 2022

Zondag, 6 maart 2022

Paasvakantie

Maandag, 4 april 2022

Maandag, 18 april 2022

Zomervakantie

Donderdag, 30 juni 2022

Woensdag, 31 aug 2022

b) VRIJE DAGEN:
Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand
Vrijdag 12 november 2021: vrije dag
Vrijdag 24 december 2021: vrije namiddag (Kerstavond)
Maandag 18 april 2022: Paasmaandag
Maandag 25 april 2022: Vrije dag (na Vormsel)
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022: Hemelvaartweekend
Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag
Donderdag 30 juni 2022: (klas)vrije namiddag

c) PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN:
Woensdag 6 oktober ‘21 -Woensdag 11 mei ‘22 - Donderdag 30 juni ‘22

d) EERSTE COMMUNIE en VORMSEL:
OUTRIJVE
1 comm
vormsel
2-10
11-09
8-05
23-04
ste

2021
2022

KERKHOVE
1 comm
vormsel
2-10
11-09
7-05
23-04
ste

e) ACTIVITEITEN MET OUDERRAAD:
Zie verder in deze nieuwsbrief…

f) SCHOOLFOTOGRAAF:

Individuele én klasfoto’s: dinsdag 19 oktober 2021

g) Vormingsavond sociale media:

28 sept: 19-30-21.30 u

h) MEDISCH SCHOOLTOEZICHT:
ste

1 lj
1ste + 5de lj
4de lj
6de lj

Medisch consult
Vaccinatie
Medisch consult
Medisch consult

Ou
14-02 VM
17-02 VM
22-10 VM
08-02 VM

Ke
18-01 VM
18-01 NM
15-10 VM
28-09 NM

School
School
School
VCLB
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SPORT OP SCHOOL
SPORTIEVE SCHOOL
Onze school wil een SPORTIEVE school zijn !
Daarom zijn er ook veel lessen bewegingsopvoeding :
TURNEN: Wekelijks krijgen alle kinderen (lager) een uurtje turnen op
school. De kleuters krijgen 2 uur turnen.
ZWEMMEN:
- De 2de en 3de kleuters gaan dit schooljaar 8 keer zwemmen.
- De 1ste kleuters 1 keer (op het einde van het schooljaar).
- De leerlingen lager zwemmen 2 keer op de 3 weken (beurtsysteem)
- Kostprijs per zwembeurt:
kleuter: € 1,20 + € 1 vervoer
lager: € 1,25 + € 1 vervoer
SPORTNAMIDDAGEN: Naast de wekelijkse turn- en zwemlessen
trekken we om beurt op dinsdagnamiddag naar Sporthal Ter Muncken
voor een sportnamiddag. Hier beoefenen ze sporten waarvoor we op
school niet de (materiële) mogelijkheden hebben. Deze sportnamiddagen
wordt begeleid door de turnleerkracht én de klastitularis(sen).
Op het middenblad van de nieuwsbrief vind je de planningen, kalenders...

ENKELE AFSPRAKEN:
TURNKLEDIJ:
Kleuter:
Voor de turnlessen moeten de kleuters geen speciale turnkleertjes
aantrekken. Makkelijke schoentjes (zonder veters) zijn wel handig !!
Lager:
- turnpantoffels of sportschoenen  geen schoenen die de hele dag
aanblijven !
- donkerblauwe of zwarte short
- Polo met embleem van de school.
Een turnpolo kan worden besteld via de bestelbrief: € 10.
De polo wordt aangepast tijdens de eerste turnles en gaat mee naar
huis (om te naamtekenen). Vindt u de maat niet geschikt, geef hem
dan de volgende dag terug mee naar school om in te wisselen.
- Bij frisser weer mogen de kinderen hun trui aandoen.
- De turnzak blijft op school.(Minstens) voor elke vakantie krijgen ze
deze mee om de kledij te wassen.
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ZWEMKLEDIJ:

- badpak of zwembroek (géén zwemshort, geen bikini) + badmuts
- 2 handdoeken: 1 groot + 1 klein.
- gemakkelijke kledij (vooral in de winter)
Gezocht: vrijwilliger(s) om de kleinsten te helpen aankleden!

Algemene afspraken bij de turn- en zwemlessen:

- als uw kind niet mag deelnemen aan de sportles, zorg dan steeds voor
een (dokters-)briefje.
- wie z’n zwemkledij niet bij heeft zonder (dokters-)briefje, krijgt de
eerste keer een verwittiging. De volgende keer (keren) krijgt hij/zij een
taak in de klas !
- Turn- of zwemkledij nog niet van thuis aandoen a.u.b.
- Lang haar wordt in een staartje gedragen tijdens de activiteiten. Er
mag ook een elastiek worden meegegeven met de leerling.
- alle turn- en zwemkledij en benodigdheden naamtekenen en in een
stevige zak stoppen. Ook de zwembrilletjes naamtekenen a.u.b.!

DOORGEVEN TURNKLEDIJ:

Is de school-T-shirts of het turnbroekje van uw zoon of dochter nog in
goede staat, maar is het te klein geworden ?
Misschien kan u daar iemand anders mee gelukkig maken !!
Op de INFOAVOND kan u deze kledij in een box op de
speelplaats deponeren.
Wie graag zo’n tweedehands polo of broekje wenst, geeft
dan een seintje (via mail of telefoon) aan de klasleraar of
de directeur.
We kijken of we jou kunnen helpen.

TUSSENDOORTJES
Ons GEZONDHEIDSBELEID is een onderdeel van
onze visie op LEERLINGENBEGELEIDING (je vindt die op de website).
We herhalen hier onze visie op TUSSENDOORTJES.
- Elke voormiddag breng je een stuk fruit mee !
- OOG VOOR LEKKERS: ook dit schooljaar kan je kind deelnemen aan
de (gesubsidieerde) actie van de wekelijkse fruitdag op woensdag.
Voor de kinderen die er voor inschrijven is wekelijks (vanaf 8
september tot eind juni) een stuk fruit voorzien.
De deelname-prijs: € 5.
Kinderen die niet inschrijven voor Oog voor Lekkers brengen ook op
woensdag zelf een stuk fruit mee.
- In de namiddag kan ook een droge koek als tussendoortje.
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SNOEP:
-

Snoep wordt op school niet toegestaan. De enige uitzondering is
het snoepje dat de school zelf geeft bij een verjaardag !

DRANKJES:
-

In onze school worden er geen drankjes aangeboden.
We brengen ook geen drankjes van thuis mee !
Ook niet voor tijdens de opvang !
De kinderen kunnen constant water drinken !
Elk kind brengt daarvoor een hervulbaar flesje
of drinkbus met water mee. (geen drinkbeker zoals vroeger.)

VERJAARDAGEN
Onze visie op verjaardagen sluit perfect aan bij onze visie op
kostenbesparing en ons gelijke kansenbeleid.
We herhalen nog eens de regels voor het vieren van verjaardagen:(uit
het schoolreglement):
o
De jarige wordt speciaal in de bloemetjes gezet in de klas.
o
Hij/zij brengt zelf geen traktaat mee naar de klas.
o
De school zorgt zelf voor een kleine attentie voor de
klasgenootjes: we kiezen voor een klein snoepje.
Dus breng geen snoep, taart, geschenkjes mee naar school !!
(het zal NIET worden uitgedeeld !!!)

BETALINGEN
Bij het begin van elke maand krijgt u via mail de factuur van het
verbruik van vorige maand. Wenst u een papieren versie van de
rekeningen, duid dit dan aan op de bestelbrief.
Mogen we vragen om deze stipt te betalen.
Heeft u een vraag of staat er een foutje in de factuur… aarzel dan niet om
de directie te raadplegen !! Wij bekijken dit, passen dit aan en bezorgen
u zo snel mogelijk een nieuwe factuur.
Dus NIET zelf het bedrag aanpassen !! DANK
Heeft u (betalings)problemen, neem dan contact op met de directeur.
We zoeken samen én discreet naar een oplossing.
P.S. voor een beperkt aantal zaken (schoolfoto’s, vastenactie, kaarten
schoolfeesten, (pannen)koekenverkoop,…) vragen we om dit toch cash te
regelen via de kinderen. We proberen dit te beperken…
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SCHOOLTOELAGE
SCHOOLTOESLAG bij GROEIPAKKET (vanuit Vlaanderen)

Kinderen vanaf 3 jaar (die Nederlandstalig kleuter-, lager of
secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel) kunnen als
extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de
ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is
na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage.
U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch
van uw uitbetaler van het Groeipakket (= de vroegere
kinderbijslag).
Meer info onder andere over de voorwaarden en
bedragen vind je op: www.groeipakket.be

Schooltoelage gemeente Avelgem

De gemeente Avelgem voorziet een schooltoelage voor gezinnen met
schoolgaande kinderen die het moeilijk hebben. Deze toelage is een
financiële tegemoetkoming en wordt toegekend bij de start van het
nieuwe schooljaar.
Volgende gezinnen, die woonachtig zijn in Avelgem, komen in
aanmerking voor de schooltoelage:
 kinderen van wie de ouders het leefloon of equivalent leefloon genieten
 kinderen van gezinnen in budgetbeheer of budgetbegeleiding
 kinderen van gezinnen in collectieve schuldenregeling
 kinderen met een verhoogde tegemoetkoming (dit kan je zien op het
klevertje van de mutualiteit)

Denk je in aanmerking te komen? Dan mag je een afspraak maken in het
Sociaal Huis (Leopoldstraat 66, Avelgem) om een aanvraag te doen, via
het nummer 056/65 07 70. Brugfiguur Veerle kan je ook helpen om de
schooltoelage aan te vragen. Zij is bereikbaar via 0474/91 96 64 of
veerle.gevaert@avelgem.be .
Gezinnen die reeds begeleiding krijgen van het OCMW, ontvangen deze
toelage automatisch.
Meer info + de bedragen zijn te vinden via de website van de gemeente:
https://www.avelgem.be/producten/schooltoelage
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INFO-AVONDEN
Niet vergeten: info-avond: KENNISMAKING met de nieuwe
klas en de nieuwe leraar.
- Afdeling Outrijve: dinsdag 7 september
- Afdeling Kerkhove: donderdag 9 september
We starten STIPT (en corona-proof) om 19.00 uur !
In bijlage: de uitnodiging met invulstrook (strookje morgen terug, dank!)
P.S. voor de ouders van het 5de en 6de leerjaar is er aansluitend (om
20.00 uur) info-avond over de ZEEKLASSEN (van 11 tot 15 oktober)!
P.S. de ouders van het 6de leerjaar kennen de klas en de leraar reeds.
Voor hen enkel de info-avond over de zeeklassen !

OUDERRAAD
Onze school kan beroep doen op bereidwillige
ouders bij het organiseren van allerlei activiteiten.
Maar we willen ouders ook betrekken bij het schoolleven.
Ook pedagogisch en didactisch kunnen ze hun inbreng hebben.
Daarom is er op onze school ook een ouderraad, die echt betrokken is
bij het schoolgebeuren. Een ouderraad die op een positieve manier helpt
meedenken over de opvoeding van de kinderen.
Misschien is de ouderraad ook iets voor u !! Langs deze weg willen
wij u uitnodigen om ook uw steentje bij te dragen… als lid van de
ouderraad of als medewerker bij één van de activiteiten.
Noteer dit op de bestelbrief !

VRIJWILLIGERS
Op school zijn er veel helpende handen nodig.
Voor een heleboel taken zijn we steeds op zoek naar vrijwilligers: ouders,
grootouders, … Iets voor u ? Of voor een kennis ? Neem contact op:
info@sjb2.be of 0492 97 33 93.
We zoeken dringend:
Buschauffeurs voor het vervoeren van de kinderen naar de
sporthal (op dinsdagnamiddag) !!! (een gewoon rijbewijs volstaat !!)
Maar ook: vrijwilligers voor refter, middagtoezicht, onderhoud
(met vrijwilligersvergoeding !)
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AFWEZIGHEID
Als uw kind afwezig is wegens ziekte, dan vragen we u
de school te verwittigen. Bij de terugkeer op school
bezorgt u een doktersbriefje aan de leerkracht.
Als u niet naar de dokter bent geweest, dan bezorgt u een briefje:
“VERKLARING AFWEZIGHEID” (u krijgt er enkele mee in bijlage).
Dit is een verklaring van u, als ouder. Dit kan echter enkel voor
een periode van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen !
En ook slechts 4 keer per schooljaar. Voor langere periodes of vanaf de
5de periode moet er een doktersbriefje afgegeven worden. Dit geldt NIET
voor kleuters (uitgezonderd voor schoolplichtige kleuters).
LET OP : het doktersbriefje of het briefje met de eigen verklaring bezorgt
u bij de terugkeer van uw kind direct aan de leerkracht!
Krijgen we géén (correct) briefje, dan is uw kind onwettig afwezig en
moet het CLB ingeschakeld worden.
OOK NOG…: een oproep naar alle ouders: mogen we echt nog eens
oproepen dat alle kinderen (ook de kleuters) regelmatig én op tijd
naar school komen. Het is echt belangrijk !!!

ALARM
Op school doen we ernstige inspanningen om eventuele
hoofdluizen aan te pakken.
Als er in de klas bij een van de klasgenoten luizen worden aangetroffen,
komt er een ‘luizen-alarm’-klever in de agenda of het heen-en
weerschriftje.
Hiermee willen u informeren én vragen dat u zelf controleert en zo nodig
behandelt. Op de klever (in het hokje) vinkt u aan dat u controleerde.
Bij herhaaldelijk ‘luizenalarm’, gaan we zelf over tot controle. We melden
dan ook of we bij uw kind hoofdluizen aangetroffen hebben of juist niet.
Meer informatie over luizen, hoe je ze kan voorkomen of wat je juist
moet doen als je luizen hebt:
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=476

AFSPRAKENBOEKJE
Een aantal klas- en schoolafspraken worden bij het begin van het
schooljaar meegedeeld en besproken. Maar daarnaast krijgt elk kind
op school binnenkort opnieuw ons afsprakenboekje.
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HULP
Om op school nog betere zorg te kunnen
bieden, willen wij graag zo goed mogelijk
samenwerken met alle mensen die uw kind ook buiten de schooluren
begeleiden. Daarom willen we graag weten of uw kind begeleid wordt
door een logopedist, een kinesist, een revalidatie-centrum, … Met
die hulpverleners willen we, ten voordele van uw kind, informatie
uitwisselen en onze zorg op elkaar afstemmen.
Mogen we vragen om de vragenlijst in bijlage in te vullen en terug
mee te geven. (Dat mag, indien u dat wil, onder gesloten omslag.)
Ook hier: In het kader van de privacywetgeving heeft u ook het recht om
ons deze informatie niet te bezorgen. Duid dit dan aan op de invulstrook.

MEDISCH
GEZONDHEIDSFICHE:

Bij het begin van elk schooljaar willen we zorgen dat de medische
gegevens die nodig zijn voor de school, zo correct mogelijk blijven. In
bijlage vindt u een GEZONDHEIDSFICHE.
Wij gaan hier heel discreet mee om !
Graag deze fiche MORGEN ingevuld aan de leraar terug bezorgen.
P.S. zijn er in de loop van het schooljaar wijzigingen in de gezondheid
van uw kind, laat dit dan zeker weten aan de leraar.

MEDICATIE:

De personeelsleden op school mogen geen medische of verpleegkundige
handelingen stellen. Deze handelingen zijn voorbehouden aan artsen en
verpleegkundigen. Anderzijds is de school wettelijk verplicht om bij een
ongeval, zo spoedig mogelijk EHBO te verstrekken of bij te staan.
Dit geldt ook voor het toedienen van medicijnen.
Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw kind bepaalde
medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een
aanvraagformulier in te (laten) vullen.
 Bezorg dit formulier op dat moment aan de leerkracht. (zie bijlage)
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ZORG
Onze school wil een zorgzame school zijn.
In elke klas voorzien we, naast de vele andere
werkvormen, geregeld zorg-momenten waar
we aandacht en tijd voorzien voor extra-zorg.
Kinderen die iets niet goed begrepen hebben of die moeite hebben voor
bepaalde onderdelen, krijgen extra-ondersteuning door de klasleerkracht.
Via de schoolagenda (lager) of via het heen-en-weer-schriftje (kleuter)
wordt er u, door het aanbrengen van een klevertje, gemeld of uw kind
extra-zorg kreeg én welk leerstof-onderdeel bij deze zorg aan bod kwam.
Wil u meer informatie, dan kan u steeds de leerkracht contacteren.
TAAL

WISKUNDE

WERELDORIËNTATIE

FRANS

ANDERE

Geregeld bespreken we alle leerlingen en kleuters op een zorgoverleg. Op die
manier proberen we goed en snel in te spelen op zorgvragen bij onze kinderen.
Indien nodig schakelen we ook het CLB in. Dit echter steeds na overleg met u !
MEER INFO vindt u in folder ZORGWERKING. (zie website)

JAARTHEMA
Elk schooljaar werken we op onze
School rond een JAARTHEMA.
Het jaarthema bevordert de
SOCIALE VAARDIGHEDEN en de VERBONDENHEID op school.
Maandelijks komen we met de school samen in een groepsmoment.
Op zo’n groepsmoment maken we tijd voor de jarigen van de maand.
De klassen kunnen aan elkaar ook tonen waarmee ze bezig zijn… dat kan
met een liedje, een dansje, …
Deze momenten zijn een investering in de kwaliteit van het omgaan met
elkaar !
In die groepsmomenten hebben we ook aandacht voor het jaarthema.
Dit schooljaar is dit thema: HEROES of SJB-land
Meer info volgt… (we houden het nog een beetje spannend…)
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VEILIG VERKEER
Als OCTOPUSSCHOOL vragen we ook dit
schooljaar aandacht voor veilig verkeer…
We doen dit op verschillende manieren:

AFFICHE: Mogen we vragen om de
affiche (in bijlage) uit te hangen.

AANDACHTPUNTEN:
* respecteer de snelheidslimieten in de schoolomgeving(en)
* komt je kind te voet of met de fiets: verken het traject samen en wijs
hen op gevaarlijke situaties!!
Specifiek per afdeling:
OUTRIJVE:
* De Moerbeekstraat is een SCHOOLSTRAAT. Enkel fietsers en
voetgangers zijn bij het begin en einde van de school (en ’s middags)
toegelaten !
* De parking aan de school is enkel voor het personeel ! Parkeren kan op
de parkings aan de kerk en aan de Narrenkoning.
KERKHOVE:
* Inrijden of parkeren in het stukje van de wijk, dicht bij de schoolpoort,
is niet toegelaten. Hier is enkel plaats voor de schoolbus !
* Gebruik de parking aan het speelterrein of parkeer aan de kerk (en zo
te voet via het wegeltje) !

FLUO-HESJES: Elke kleuter en elke leerling krijgt normaal (via het
gemeentebestuur) een fluo-hesje .
(Kreeg uw kind er nog geen, dan mag u er eventueel ook eentje van
thuis meegeven.)

Graag steeds op weg van en naar school een fluo-hesje dragen! (ook als
je kind met de wagen of de bus komt !!)

VERKEERS-ACTIES:
STRAPDAG: 17 september
FLUO-actie: na de herfstvakantie
WEEK VAN DE VERKEERSVEILIGHEID: Eind mei
DANK voor uw aandacht voor de veiligheid van de kinderen !!!!
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ACTIVITEITEN met ouderraad
OUDERRAAD KERKHOVE:
KERKHOVE KWIST: 16 oktober 2021

We nemen de draad van onze quiz-traditie weer op…
Maar… dit keer:

 Plaats van afspraak: OC Kerkhove
 Start om 19.00 u / onthaal vanaf 18.30 u

Een kwis met voor elk wat wils…
Je moet dus géén kwis-fenomeen of super-nerd zijn om te kunnen
deelnemen !!!

TAPAS TAKE-AWAY: 16 oktober 2021
Een eetfestijn zit er voorlopig nog niet in !
Maar we willen u zeker de kans geven om de
school op een culinaire manier te steunen.
Daarom verkopen we TAPAS-planken
Af te halen op 16 oktober tussen 17 en 18 uur
in het OC van Kerkhove

SINTERKLAASONTBIJT: 5 december 2021

We bezorgen onze uitgebreide ontbijtpakketten aan
huis op zondag 5 december.
Meer info volgt heel binnenkort !

OUDERRAAD OUTRIJVE:
VERKOOPACTIE: september-oktober

Onze ‘heerlijke’ KOEKJES, PANNENKOEKEN en CHOCOLADE bieden
we u opnieuw te koop aan.

Meer info volgt heel binnenkort !
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SCHOOLREGLEMENT
Alle gegevens, afspraken, prijzen, wettelijke
bepalingen,… i.v.m. onze school staan verzameld
in de schoolbrochure – schoolreglement.
Eventuele wijzigingen, worden bij het begin van
elk schooljaar (ter ondertekening) meegedeeld.
Ook dit jaar zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen.
Deze staan hier onder opgesomd (in een verkorte, eenvoudige versie).
De volledige schoolbrochure vindt u op onze website: www.sjb2.be

WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2021:
a) Nieuw model
Het schoolreglement werd (naar het model van Katholiek Onderwijs) in
een nieuw jasje gegoten… een nieuwe indeling en een nieuwe look.
We keken welke informatie er minimaal (en wettelijk) in het
schoolreglement moet opgenomen worden. Overbodige informatie werd
geschrapt. Op die manier zou het schoolreglement ook toegankelijker
moeten zijn.
b) Taalscreening bij het begin van de leerplicht (punt 1.4.1)
Vanaf 2021-2022 zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het
eerste jaar van het lager onderwijs, vroeger afgenomen worden, namelijk
bij het begin van de leerplicht (5 jaar) en dus in het kleuteronderwijs. Die
taalscreening kan voor sommige leerlingen leiden tot een taalintegratietraject.
c) Nieuwe toelatingsvoorwaarden lager onderwijs (punt 1.4.2)
Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het
lager onderwijs. De klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een
belangrijke rol bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager
onderwijs.
d) Bevoegdheid samenstellen beroepscommissie (punt 4.5.1 en
4.5.2)
De regelgever verduidelijkt het principe dat het schoolbestuur ook
iemand kan afvaardigen om een beroepscommissie samen te stellen.
e) Gemotiveerd verslag (punt 2.4.1 en 2.9.2)  in kader van
ondersteuning door ondersteuningsnetwerk)
Gemotiveerde verslagen kunnen geraadpleegd worden via IRIS-CLB
online.
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f) Verplichte vermeldingen rechtspersoon (punt 1.1)
In stukken die uitgaan van een rechtspersoon, zoals het schoolbestuur,
moeten onderstaande gegevens vermeld worden. Dus ook in het
schoolreglement: - Naam rechtspersoon – rechtsvorm – adres zetel –
ondernemingsnummer -…
g) Verduidelijkingen:
* Geen vrijstellingen voor de lessen rooms-katholieke godsdienst.
* Schoolkosten:
- Bedragen maximumfactuur (punt 3.3.1)
De minder scherpe maximumfactuur (voor meerdaagse uitstappen)
stijgt van maximum € 445 naar € 450.
De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd.
* Beroep bij schoolbestuur (punt 4.5.1 en 4.5.2)
het beroep bij de beroepscommissie wordt gericht aan het schoolbestuur
zelf en niet langer alleen aan de voorzitter.
* Privacyverklaring (punt 2.9)
We stemden ons tekstvoorstel af op ons model van privacyverklaring.
Zo’n privacyverklaring moet elke school hebben. We nemen daarom ook
een concrete verwijzing op.
* Gebruik van (sociale) media (punt 3.5)
Verwijzing naar respect bij het gebruik van (sociale) media.
* Verboden te roken (punt 1.6)
Toevoeging van: ‘verbod van roken aan de schoolpoort’

BIJLAGEN
In bijlage bij deze nieuwsbrief:
MORGEN
 leerlingenfiche (controleren en aanpassen)
ingevuld
 het invulblad (met de bestelbrief)
meegeven
 gezondheidsfiche
naar
 de vragenlijst buitenschoolse hulp
school !!!
 uitnodiging infoavond
de
 uitnodiging infoavond zeeklassen (3 graad)
En ook:
 “Verklaring afwezigheid”
Bijhouden tot je die
 “Aanvraagformulier medicatie”
nodig hebt !
En nog:
 affiche verkeersveiligheid (om uit te hangen)
 schoolkalender
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