
 

 

 

 

 

 

 

• Rapporten 
- Net als vorig schooljaar worden de rapporten 3x meegegeven: 30 november, 11 maart en einde 

schooljaar. Het rapport wordt nog steeds gekoppeld aan een oudercontact.  
De leerkracht zal indien nodig een extra oudercontact aanvragen en omgekeerd mag u altijd zelf 
een extra oudercontact aanvragen. 

- In het geval van gescheiden ouders, vragen wij u om gezamenlijk naar een oudercontact te 
komen. Zo krijgt elke ouder dezelfde informatie over zijn/haar kind en verloopt de afstemming 
tussen school, ouder en kind vlotter. 

 

• Schooltoelage 
Naar school gaan kost geld. Schooltoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen. 
De bedragen zijn verschillend voor kleuters en scholieren: 

o Voor kleuters is er een vast bedrag van 96,69 euro. 
o Voor leerlingen uit het lager varieert de toelage tussen 108,78 en 217,56 euro. 

Naar schatting 1 op de 4 leerlingen heeft recht op een toelage. Ook jij hebt misschien recht op een 
toelage. 
Voor meer informatie raadpleeg de website: www.studietoelage.be  
Op deze website kan je ook terecht voor de online aanvraagformulieren. 
Op het secretariaat van onze school kan u de papieren formulieren verkrijgen. 

 

• Leerlingenraad 
Ook dit jaar worden er weer nieuwe leden voor de leerlingenraad verkozen! Enkele leerlingen van 

het 4e , 5e en 6e leerjaar hebben zich kandidaat gesteld en campagne gevoerd. De verkiezingen zullen 

op vrijdag, 28 september gehouden worden en de verkozenen zullen dezelfde dag tijdens het 

Spelingtreffen bekend gemaakt worden. 

De leden van de leerlingenraad behartigen de belangen van alle leerlingen en komen maandelijks 

samen om bepaalde activiteiten of acties voor te bereiden. 

 

• Jaarthema:  

Na het eerste Spelingtreffen zullen de klaskoffers gevuld zijn met “respect”. 

De leerlingen gaan in de loop van de volgende weken leren hoe je met respect omgaat met materiaal. 

Ze gaan in de klas rond dit thema werken en houden een overzicht bij van de verschillende 

activiteiten. Tijdens het volgende Spelingtreffen worden deze besproken en verzameld om 

opgehangen te worden in de gang. 
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• Lege batterijen 

•  

Zelfs één batterijtje maakt het verschil! 

Batterijen recycleren begint thuis. Maak er een goede gewoonte van om gebruikte 
batterijen op geregelde tijdstippen binnen te brengen. Het is gratis, én goed voor de 

natuur! 

Onze school zamelt ook batterijen in! Op deze manier willen we de leerlingen leren dat iedereen zijn 
steentje kan bijdragen aan een beter milieu. 
Bovendien kunnen onze leerlingen van het vierde leerjaar voordeliger naar Villa Pila, een interactief 
bezoekersparcours van bebat, waar ze de wondere wereld van de batterij ontdekken en op een 
speelse manier alles te weten komen over de recyclage ervan. 
 
Let wel! Scholen mogen enkel batterijen uit huishoudelijk gebruik inzamelen. Batterijen  
van bedrijven, industriële of militaire batterijen, mogen niet op school ingezameld  
worden.  

 

• Herfstwandeling 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit schooljaar weer op herfstwandeling. Indien het weer het 

toelaat, gaan we op vrijdag, 12 oktober. Gelieve uw kind(eren) die dag een gezond lunchpakket mee 

te geven. Ook stevige wandelschoenen en aangepaste kledij is geen overbodige luxe.  

(Mochten de weergoden ons absoluut niet meezitten, dan gaan we op  donderdag, 18 of vrijdag, 19 

oktober.) 

 

• Schooluren: Herinnering! 
Alle kinderen dienen op tijd aanwezig te zijn, d.w.z. 5 minuten voor het begin van de lessen. Alle 

lessen en activiteiten kunnen zo stipt beginnen en zonder storingen verlopen. Kinderen die te laat 

komen, moeten via het secretariaat tot in de klas gebracht worden.  

Aanvang en einde van de lessen: van 8.35 uur tot 12.10 uur en van 13.35 uur tot 15.30 uur (niet op 

woensdag). Er is toezicht vanaf een kwartier voor de aanvang van de lessen tot een kwartier na het 

beëindigen ervan. De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.20 uur en  ’s middags om 13.20 uur. 

Gelieve hiermee rekening te houden, anders staat uw kind voor een gesloten poort! 

Kinderen die ‘s morgens eerder of ‘s avonds later op school zijn kunnen gebruik maken van de voor- 

en naschoolse opvang. Kinderen vroegtijdig van school halen kan met een ondertekende verklaring 

van de ouders en mits een geldige reden. 

 

Aanvraag pasfoto’s 

-----------------------Ingevuld terug bezorgen ten laatste op 18 oktober 2018!------------------ 
 

Ik, …………………………………………………………………………….. (naam ouder) wens pasfoto’s te laten maken  

van:  ………………………………………………………………………………. (naam kind) uit klas ……………. 

 ………………………………………………………………………………. (naam kind) uit klas ……………. 

 ………………………………………………………………………………. (naam kind) uit klas ……………. 

 ………………………………………………………………………………. (naam kind) uit klas ……………. 

Datum: …………………………………..   Handtekening: 

 

 
 

   

 



 

 

 
 

Datum Activiteit Voor wie? 

1 M Verkeerspark 6B (voormiddag) 6B 

2 D Verkeerspark 4A (voormiddag) 4A 

3 W Fruitdag Allen 

4 D Werelddierendag 
Leerlingenraad (13u.) 
Bezoek museum De Roosen 

 
Leerlingen van de raad 
5B 

5 V Dag van de leerkracht 
Bezoek museum ‘De Roosen’ 

 
5A 

6 Z   

7 Z   

8 M   

9 D Verkeerspark 4B (voormiddag) 4B 

10 W Fruitdag / Verkeerspark 5A 
Voetbal 4 tegen 4 (na de schooluren) 

Allen / 5A 
2e + 3e graad 

11 D Bezoek museum ‘De Kolonie” 5e leerjaar 

12 V Herfstwandeling Allen 

13 Z   

14 Z   

15 M Pedagogische conferentie (leerlingen vrijaf) Allen 

16 D Theater ‘Buurman in de natuur’ 3e leerjaar 

17 W Fruitdag / Verkeerspark 5B  Allen / 5B 

18 D   

19 V Dag van de jeugdbeweging  

20 Z   

21 Z   

22 M Medisch onderzoek  5e leerjaar 

23 D Theater ‘Monsters” 
Alles met de bal 

5e + 6e leerjaar 
3e + 4e leerjaar 

24 W Fruitdag Allen 

25 D Schoolfotograaf   

26 V   

27 Z Begin herfstvakantie  

28 Z   

29 M   

30 D   

31 W   
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