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Lier, 2 september 2019
Beste ouders,
Na een zeer zonnige zomervakantie starten we vandaag het nieuwe schooljaar. Hartelijk welkom aan alle
vertrouwde gezichten en in het bijzonder aan alle nieuwkomers. We hopen dat jullie je vlug thuis voelen
hier bij ons op school.
We heten ook enkele nieuwe personeelsleden van harte welkom :
- Meester Brent Bellens, interimaris voor de klas van juf Ann S’ Jongers, die eerstdaags haar eerste
kindje verwacht.
- Juf Cindy Van Leemput komt tijdens de middagen mee toezicht houden.
- Juf Anja Van Meensel ontfermt zich elke dinsdagnamiddag over de kleuters die hun middagdutje
doen in het slaapklasje in onze kleuterschool in de Kriekenstraat.
Tijdens de vakantie zijn er grootse werken gestart op school.
- Het dak van het hoofdgebouw aan de Kesselsesteenweg wordt volledig vernieuwd. Ook de vloer
wordt vernieuwd en de binnenafwerking dient nog gedaan te worden. Als deze werken klaar zijn kan
deze ruimte gebruikt worden als leslokaal.
Hieronder willen wij u graag de belangrijkste, praktische informatie voor het nieuwe schooljaar
meegeven.
-
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-

Graag nodigen wij u uit op de algemene infoavonden die zullen doorgaan op :
di 3/9 om 20 uur voor de lagere school
do 5/9 om 20 uur voor de kleuterschool aan de Kesselsesteenweg
ma 9/9 om 20 uur voor de kleuterschool aan de Kriekenstraat
Tijdens deze infoavonden zal de klasleerkracht u informeren over de werking en afspraken in de
klas. Het is dus zeer belangrijk om hierop aanwezig te zijn.

-

Gezonde voeding vinden wij belangrijk. Vandaar: woensdag = fruitdag. Net als de voorbije jaren
kunnen de kinderen een fruitabonnement nemen en zorgen wij dat er elke woensdag fruit is voor uw
kind. U kan hiervoor intekenen via bijgevoegde bestelbrief. We starten op woensdag 12 september.
De kostprijs van € 12,00 voor 30 weken fruit, zullen we spreiden over de 4 facturen van dit
schooljaar.

-

zwemmen :
Van half oktober tot eind maart zijn de zwemlessen voor de lager school gepland. Alle leerlingen
krijgen 11 zwembeurten ( = om de 2 weken een zwembeurt van 45 minuten).
Tijdens de niet-zwemweken worden er extra lestijden bewegingsopvoeding aangeboden.

De zwembeurten werden in overleg met de zwembadverantwoordelijke als volgt gepland :
Data :

10/10
16/01

leerjaar
1ste + 3de
2de + 4de
5de + 6de

24/10
30/01
vertrek
9.00
9.45
10.30

7/11
13/02
in water
9.30
10.15
11.00

21/11
12/03
uit water
10.15
11.00
11.45

5/12
26/03

19/12

terug
10.40
11.20
12.00

-

Om de afwezigheden van leerlingen uit de lagere school te verantwoorden, gebruikt u de briefjes
in bijlage.
Let wel :
 Voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet een doktersattest
ingediend worden. Dus wie ziek is op vrijdag en op maandag, moet een doktersattest indienen
omdat dit een ziekte van 4 kalenderdagen betreft.
 Een korte afwezigheid wegens medische redenen, verantwoord door de ouders, kan in een
schooljaar maximaal 4 maal voorkomen. Vanaf de 5 de korte afwezigheid is een doktersattest
vereist.

-

Ook de website van de school (www.fali.be) werd terug in orde gebracht. We trachten u ook zoveel
mogelijk informatie via het internet te bezorgen. Brieven aan ouders, belangrijke nieuwtjes, … vindt
u daar terug. De kalender voor het komende schooljaar vindt u daar ook.
Ook het vernieuwde schoolreglement kan u daar lezen. De bijlagen worden per kind op papier
meegegeven. Indien u niet in de mogelijkheid bent om het schoolreglement digitaal te lezen, kan u
een papieren versie bestellen via de bijgevoegde bestelbrief.
Mogen wij vragen het schoolreglement grondig door te nemen?
De ingevulde akkoordverklaring (1 per kind) verwachten wij ten laatste op vrijdag 6 september
terug op school.

-

Als bijlagen bezorgen we jullie ‘wie is wie’, een overzicht van de personeelsleden van onze school,
een kalender met de reeds geplande activiteiten van het eerste trimester. Extra info over
uitstappen volgt steeds in een afzonderlijke brief.
Vandaag geven we ook de leerlingenfiche mee. Het is belangrijk dat we over juiste gegevens kunnen
beschikken. Gelieve deze gegevens na te kijken en eventueel te verbeteren. Deze fiche verwachten
we ten laatste vrijdag 6 september terug op school.

-

verkeersveiligheid :
Onze schoolomgeving wordt dikwijls als gevaarlijk ervaren door ouders en kinderen. Het verhogen
van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving vraagt een inspanning van iedereen. Daarom deze
aandachtspunten :
- Probeer zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen of spreek met andere
ouders af om aan carpooling te doen. Daardoor vermindert het aantal auto’s en wordt de
schoolomgeving meteen een stuk veiliger.
- Als je de kinderen naar school brengt met de auto, stop dan op een reglementaire parkeerplaats.
Wildparkeren (op de stoep, de rijweg,…) is verboden en levensgevaarlijk voor de andere zwakke
weggebruikers.
- Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een fluohesje van de school. Kinderen die
te voet of per fiets naar school komen of de school verlaten, doen steeds een fluohesje
aan. Dit geldt ook voor uitstappen in klasverband. Daarom is het verplicht dat elke leerling
dagelijks zijn fluohesje bij heeft!

Voor het verlaten van de school gelden volgende afspraken :
- Kleuters worden steeds op de speelplaats afgehaald. De ouders verlaten onmiddellijk de
speelplaats, zodat we snel een overzicht krijgen over onze leerlingen van de lagere school. Er wordt
dan niet meer gespeeld op de speeltuigen op de speelplaats of in de tuin van de opvang!
- Kleuters die een broer of zus hebben in de lagere school kunnen ook wachten op die broer of
zus. Zij gaan samen in de juiste rij staan om de school te verlaten. Je kan hen opwachten op het
eindpunt van de rij. Als er niemand de kinderen opwacht op het eindpunt, gaan ze met de
leerkracht terug mee naar de speelplaats om daar opgehaald te worden. Ten zij je hebt
afgesproken dat je kind(eren) alleen naar huis mogen.
- De leerlingen van de lagere school verlaten de school steeds in een rij onder begeleiding van
leerkrachten, die helpen bij het oversteken.
- Breng zeker ook de grootouders, familie en anderen die je kinderen ophalen, op de hoogte van
deze mogelijkheden.
Het overzicht van onze rijen zie je op het plannetje hieronder.

-

studietoelagen :
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen.
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het
Groeipakket.
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op
www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

-

boekenkaftactie :
Op woensdag 4 september organiseert de stad een boekenkaftactie in Jeugdcentrum Moevement.
Alle kinderen tussen 5 en 15 jaar mogen GRATIS een leuk en origineel kaftpapiertje uitkiezen en
hun boeken professioneel laten inpakken door onze ‘kaftbrigade’.

We wensen alle kinderen een leerrijk schooljaar en veel plezier en hopen op een positieve samenwerking
met iedereen die bij het schoolleven betrokken is.
Met hartelijke groeten,
Directie en leerkrachten

BESTELBRIEFJE :

eerste trimester 2019 – 2020

Wij bestellen voor : …………………………………….………… (naam)


uit klas : …………….……………..

drank tijdens de speeltijd (enkel voor kleuters):
voormiddag:

O plat mineraalwater

O melk

O bruisend mineraalwater

O appelsap

O gratis kraantjeswater

O sinaasappelsap

O brengt zelf een van deze dranken mee in een drinkbus

namiddag:

O plat mineraalwater

O melk

O bruisend mineraalwater

O appelsap

O gratis kraantjeswater

O sinaasappelsap

O brengt zelf een van deze dranken mee in een drinkbus



drank tijdens de middag (voor iedereen) : O plat mineraalwater

O melk

O bruisend mineraalwater O appelsap
O sinaasappelsap



fruitabonnement : O € 12/ schooljaar



voor de lessen Lich. Opv. (lager onderwijs)

O short
O T-shirt



papieren versie van het schoolreglement

O ja
O nee

Wij betalen via overschrijving van zodra de rekening wordt aangeboden.

 Gelieve dit blad terug te bezorgen tegen dinsdag 3 september 2019.
Handtekening ouder(s),

