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LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR
2017 – 2018!
Beste ouders,
Het schooljaar loopt bijna ten einde! De toetsen zijn gedaan, de werkjes zijn gebundeld, de
rapporten zijn geschreven, de vakantie nadert!
In deze laatste brief geven we jullie al de eerste info en data mee voor het nieuwe
schooljaar.
a) Schoolorganisatie
Voor het schooljaar 2017 – 2018 hebben we onderstaande verdeling kunnen maken:
Voor de kleuterschool : (lt = lestijd)
- Instapklas : juf Ilse Van Staeyen
- K1 : juf Suzy Bertels ( 3-jarigen )
- K2a : juf Carmen Van Dijck ( 4-jarigen ) -> 4/5de
- K2b : juf Nayara Verhaegen ( 4-jarigen )
- K3a : juf Sara Lambaerts ( 5-jarigen )
- K3b : juf Ils Jansens ( 5-jarigen )
-

7u ondersteuning door juf Marise Jacobs ( gedeeltelijk tvv van Juf Carmen )
12 lt lichamelijke opvoeding door juf Ann Deckers
9u kindverzorging door juf Reinhilde Peeters ( tvv juf Marijke Suykens)

Voor de lagere school :
- L1a : juf Mieke Scholliers
- L1b : juf Dana Vanrolleghem
- L2 : juf Annemie Lembrechts
- L3 : juf Heidi Smits (4/5de )
- L4 : juf Hanne Van Tendeloo
- L5 : juf Evelyne Wynants
- L6 : juf Evy Van Looy (4/5de )
-

12u ondersteuning door juf Heidi Dockx: deze zullen ingezet worden waar de
noden het grootst zijn. Meer info hierover krijgt u in september.
4 lt vervanging door juf Heidi Dockx in het 3de leerjaar.

-

4 lt vervanging door juf Heidi Dockx in het 6de leerjaar
12u zorgondersteuning door juf Peggy Kerkhofs : in welke klassen zij zal ingezet
worden, kunnen we pas in september meedelen.
12u lichamelijke opvoeding : juf Ann Deckers

We nemen op 30 juni ook afscheid van juf Mieke Maes. Na 19 jaar ruilt ze haar
schoolopdracht in voor een nieuwe uitdaging.
We wensen jou veel succes Mieke, in de taak die je gaat ondernemen. Spring nog
eens een keertje binnen hé?
b) Onze prioriteiten voor volgend schooljaar:


VERKEERSVEILIGHEID : Omdat verkeersveiligheid op het tevredenheidsonderzoek
toch wel een aantal keer terug kwam als werkpunt, hebben we er een prioriteit
van gemaakt.
We hebben ons ingeschreven in het 10op10-project van de provincie Antwerpen.
Zo willen we onze leerlingen (én onze ouders) helpen om veilig deel te nemen
aan het verkeer. Verkeer integreren in de dagelijkse werking van de school
gebeurt zeker niet van vandaag op morgen. Via dit project werken we in drie
fasen aan vier verkeersthema’s.
 Investeren in een breed draagvlak
 Praktijklessen verkeer op school
 Een veilige schoolomgeving
 Betrokkenheid ouders verhogen



BREED EVALUEREN : Net als vorig schooljaar blijven we verder investeren in onze
kinderen ‘breed te evalueren’.
 Visie uitzetten.
 Traditionele toets is nog steeds een onderdeel maar kan worden
aangevuld met zoveel andere mogelijke vormen van evalueren.
 Verschillende soorten evaluatie in kaart brengen die iets vertellen over de
capaciteiten van het kind.
 Inzetten en evenwaardig maken van verschillende soorten evaluaties



RAPPORT : Onze visie op ‘evalueren’ moeten we nog verder integreren in de
opmaak van onze rapporten. Vorig schooljaar was een overgangsjaar; dit
schooljaar willen we de opmaak van ons rapport finaliseren.

c) Opbrengsten 2016 - 2017
Er zijn het voorbije schooljaar heel wat activiteiten georganiseerd waar jullie massaal
aanwezig waren. Dankzij jullie sponsoring op één of meerdere feestjes hebben we
heel wat kunnen aankopen. Dankjewel !
- Kettler loopfietsen
- 3 turnbanken
- Extra klein turnmateriaal

-

Digitaal bord in 3de, 2de en 1ste leerjaar ( gedeeltelijk gesponsord door de
oudervereniging)
Nieuw materiaal voor de speelgoedbakken

d) Verloren voorwerpen
Al de verloren voorwerpen worden uitgestald tijdens de laatste week van het
schooljaar (26 – 30 juni) . Na 7 juli worden ze aan een goed doel geschonken.
e) Inschrijvingen en permanentie
Van 3 juli 2017 tem 6 juli 2017 en van 21 augustus tem 31 augustus 2016: van
maandag tem vrijdag tussen 9u en 12u.
Elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak.
Mogen wij vragen dat u ook de laatste rekening niet uit het oog verliest en het bedrag tijdig
overmaakt op onze schoolrekening.
Dan rest mij nu nog enkel jullie een aangename en hopelijk zonnige vakantie toe te wensen.
We zien elkaar weer op vrijdag 1 september 2017.
1. KALENDER SCHOOLJAAR 2017– 2018
Hieronder vindt u reeds gekende data voor volgend schooljaar. Noteer ze alvast in je
agenda! Zo kom je volgend schooljaar niet voor verrassingen te staan.
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
1. Start van het nieuwe schooljaar

Vrijdag 1 september 2017

2. Eucharistie begin schooljaar

Vrijdag 15 september 2017

3. Strapdag

Vrijdag 22 september 2017

4. Theatervoorstelling ‘De
Belleman’
5. Wafel- en truffelverkoop

Donderdag 16 november 2017

6. Sinterklaasfeest

Maandag 4 december 2017

7. Kersthappening

Vrijdag 15 december 2017

8. Eucharistieviering ‘Kerstmis’

Vrijdag 22 december 2017

9. Brunch

Zondag 18 maart 2018

10. Goede Vrijdagviering

Vrijdag 30 maart 2018

Vrijdag 24 november 2017

11. Eerste Communie

Zaterdag 21 april 2018 (14u)

12. Vormsel

Zaterdag 28 april 2018 (15u)

13. Schoolfeest

Zaterdag 5 mei 2018

14. Afscheid 5-jarige kleuters

Vrijdag 22 juni 2018 (13u30)

15. Afscheid 6de leerjaar

Maandag 25 juni 2018

16. Meespeeldagen voor de
instappers

Maandag 23 oktober 2017
Maandag 18 december 2017
Maandag 29 januari 2018
Maandag 26 maart 2018
Woensdag 2 mei 2018
Maandag 25 juni 2018

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
1. Pedagogische studiedagen
(vrijaf voor heel de school )
2. Vrije dagen van het 1ste
trimester

3. Vrije dagen van het 2de
trimester

4. Vrije dagen van het 3de
trimester

5. Facultatieve verlofdagen
6. Start van de zomervakantie

Woensdag 25 oktober 2017
Woensdag 25 april 2018
3de studiedag : datum nog te bepalen
- Herfstvakantie van zaterdag 28 oktober 2017
tem zondag 5 november 2017
- Kerstvakantie van zaterdag 23 december
2017 tem zondag 7 januari 2018
- Krokusvakantie van zaterdag 10 februari
2018 tem zondag 18 februari 2018
- Paasvakantie van zaterdag 31 maart 2018
tem zondag 15 april 2018
- Dag van de Arbeid : dinsdag 1 mei 2018
- O.H.Hemelvaart : donderdag 10 mei 2018
- Brugdag : vrijdag 11 mei 2018
- Pinkstermaandag : maandag 21 mei 2018
- Maandag 2 oktober 2017
- Maandag 30 april 2018
- Zaterdag 30 juni 2018 ( vrijdag 29 juni is de
laatste halve schooldag)

RAPPORT EN OUDERCONTACT
Infoavond lagere school

-

Maandag 4 september 2017

Infoavond kleuterschool

-

Dinsdag 5 september 2017

Oudercontact kleuterschool

-

Di 21 november – woe 22 november 2017
Di 6 maart – woe 7 maart 2018
Selectief oudercontact : di 19 juni 2018
Donderdag 26 oktober 2017 : oudercontact
Donderdag 30 november 2017 : herfstrapport +
selectief oudercontact
Donderdag 8 maart 2018 : lenterapport +
oudercontact
Donderdag 31 mei 2018 : selectief oudercontact
Eind juni : zomerrapport (zonder oudercontact)
Donderdag 30 november 2017 : herfstrapport +
oudercontact
Donderdag 8 maart 2018: lenterapport +
oudercontact
Donderdag 31 mei 2018: selectief oudercontact
Eind juni : zomerrapport (zonder oudercontact)
Donderdag 30 november 2017 : herfstrapport +
oudercontact
Donderdag 29 maart 2018: oudercontact rond
studiekeuze secundair onderwijs
Donderdag 31 mei 2018 : selectief oudercontact
Eind juni : zomerrapport (zonder oudercontact)

Rapport en oudercontact
1ste leerjaar

-

Rapport en oudercontact

-

2de tem 5de leerjaar

-

Rapport en oudercontact

-

6de leerjaar

-

2. TIJD OM TE DANKEN…
Dankjewel aan…
… alle kinderen van onze klaproosschool. Jullie zijn de
hoofdrolspelers als we samen school maken.
… alle juffen die elke dag opnieuw onze kinderen begeleiden in hun
groeiproces.
… alle ouders voor het vertrouwen in onze school; dankjewel voor
jullie steun!

… het oudercomité voor hun blijvende inzet , zowel financieel als
met daadwerkelijke hulp. (sponsoring uitstappen, fruit- en
soepdagen, recepties 1ste communie en vormsel , Kerstdrink, …)
… alle lees(groot)ouders , naaimoeders en mensen die steeds klaar
staan om kinderen te vervoeren.
… onze moeders van de voor- , middag- en nabewaking. Zonder
jullie hadden wij het niet gered.
… aan alle vrijwilligers die op de één of andere manier hun steentje
wel eens hebben bijgedragen om samen met ons school te maken!

