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Schooljaar 2015 - 2016

september 2015

Beste ouders en kinderen,
De eerste nieuwsbrief van dit ‘nieuwe’ schooljaar.
Aan alle nieuwkomers ‘hartelijk welkom’, aan alle anderen ‘blij jullie weer te zien’!

Wedden dat… we er samen een fijn schooljaar van kunnen maken!
(jaarthema 2015-2016)

Kom op tijd voor het te laat is!
Graag willen wij alle (groot)ouders en kinderen
aansporen om tijdig (8.25 uur ’s morgens en 13.25
uur ’s middags) de schoolpoort binnen te wandelen.
Dit is voor iedereen aangenamer om de dag te
beginnen. Dankjewel!

Wedden dat...
de kinderen van het eerste leerjaar goed zijn gestart!

www.hln.be 02/09/2015

Alles heeft zijn plaatsje
1. Toegang tot de school
Kinderen die van de voorschoolse opvang (7.30 – 8.15 uur) gebruik
maken, worden onthaald in de kleuterrefter. Om veiligheidsredenen
vragen wij om uw kind tot binnen in de school te begeleiden!
Vanaf 8.15 uur wordt uw kind door enkele leerkrachten opgevangen op
de desbetreffende speelplaats (kleuter of lager). Mogen we vragen aan
de (groot)ouders om buiten de schoolpoort te blijven wachten in de
wachtzone. Op deze manier behouden we een goed overzicht.
2. Verlaten van de school
Kleuterschool:
Na het tweede belsignaal wachten de kleuters bij hun juf om opgehaald
te worden zowel ’s middags (12.05 uur) als ’s avonds (15.25 uur).
Groep 1, 2, 3, 4 en 7: bij de juffen op de speelplaats.
Groep 5, 6 en 8: bij de juffen in de klas.
We vragen dat (groot)ouders zich niet vroeger in de kleutergang
begeven. Kleuters die om 15.40 uur nog niet werden afgehaald,
worden naar de avondopvang gebracht (kleuterspeelplaats of
kleuterrefter).
Lagere school:
Na het tweede belsignaal vormen de kinderen verschillende rijen om
de school te verlaten. Geen enkele leerling mag zelfstandig de school
verlaten. Alle kinderen die te voet of met de fiets naar huis gaan,
moeten onder beleiding van een leerkracht één van de rijen nemen.
 Veldbloemrij: de kinderen worden begeleid tot op De Valk.
 Hof Savelkoulrij: de kinderen worden begeleid tot aan het
kruispunt met de Maria Gorettistraat.
 Ouderrij: de kinderen blijven OP de speelplaats tot iemand hen
daar komt ophalen. Ouders mogen de speelplaats pas bestreden
wanneer een leerkracht het signaal geeft. Daarvoor wachten de
ouders buiten de schoolpoort in de daarvoor voorziene
wachtzone. Zie plannetje!
Kinderen van het 1ste en 2de leerjaar die om 15.40 uur nog niet werden
afgehaald, worden naar de avondopvang gebracht (kleuterspeelplaats
of kleuterrefter).
Kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar worden opgevangen
door een leerkracht in de klas zodat ze hun huiswerk kunnen starten.
De studie eindigt om 16.25 uur. U kan de kinderen nadien ophalen in de
kleuterrefter of de kinderen gaan met toestemming van de ouders
alleen naar huis. Bent u toch een beetje vroeger op school, gelieve uw
kind dan op een rustige manier uit de studie te plukken zonder de
anderen te storen.
U vindt de kinderen op:
 maandag en donderdag bij juf Sofie in de klas (A-blok)
 dinsdag bij juf Karin in de klas (B-blok boven)

Nieuwe ramen + digitale borden
Tijdens de maand augustus kreeg de B-blok nieuwe ramen.
Op 16/09 zal er ook nog een nieuwe deur worden geplaatst. Die dag kan er
niemand langs die ‘nieuwe’ ingang het gebouw betreden.
Met een deel van de opbrengst van het schoolfeest werd voor de 2 klassen
van het derde leerjaar een digitaal bord aangeschaft. Deze borden worden
tijdens de maand september nog op punt gezet door de ICT-coördinator.
Bedankt voor jullie bijdrage.
Infoavonden en oudercafé
Alle ouders zijn op dinsdag 08/09 (LS) en op dinsdag 15/09 (KS) van harte
welkom om een bezoekje te brengen aan de klas van jullie kinderen en beter
kennis kunnen maken met de juf of meester. Zij/hij zal u die avond extra
informatie geven over het reilen en zeilen in de klas en op school.
Nadien nodigt de ouderraad jullie uit voor een drankje en een gezellige
babbel in het oudercafé.
Wie graag het komende schooljaar af en toe eens de handen mee uit de
mouwen steekt, kan zich die avond ‘inschrijven’ bij de ouderraad.
Strapdag
Strappen is een feest, onder dit motto gaat de 9de
editie van de STRAPDAG door op vrijdag 18
september.
Bijna geen auto’s te bespeuren want 300 000
kinderen stappen en trappen naar school.
Geef kinderen de kans om zich te ontplooien in een
kindvriendelijke schoolomgeving.
Wedden dat… strappen eenvoudig en leuk is!
Oefen alvast het straplied…
https://www.youtube.com/watch?v=zpIx0_Weia4

Week op wieltjes (lagere school)
Wedden dat in de week van 14 september… alles op wieltjes loopt!?
Alle kinderen mogen tijdens deze week ‘spelen’
op wieltjes: rolschaatsen, rollerskates, step,
waveboard en skateboard zijn toegelaten.
Bij voorkeur met de nodige bescherming voor
knieën, polsen en hoofd.
Graag alles voorzien van naam en klas.
Uiteraard mogen de ‘wieltjes’ op school blijven
gedurende deze periode.
De school is niet verantwoordelijk voor schade en verlies.

Zwembeurten september/oktober
02/09
1A + 1B / 4A + 4B / 5A + 5B / 6A
04/09
2A + 2B / 3A + 3B*
16/09
1A + 1B / 4A + 4B / 5A + 5B / 6A
30/09
1A + 1B / 4A + 4B / 5A + 5B / 6A
02/10
2A + 2B / 3A + 3B*
* gaan zwemmen in het zwembad van Hoboken (bus)
Activiteiten september
01/09
start nieuwe schooljaar: ‘Wedden dat…’
08/09
infoavond 20 uur (lagere school)
14/09
week op wieltjes (lagere school)
15/09
infoavond 20 uur (kleuterschool)
17/09
vergadering ouderraad 20 uur
17/09
heemkundemuseum Lint (L4A + B)
18/09
strapdag
 fietsen, steppen, skaten, … in een verkeersvrije Nieuwelei
(lagere school)
 opstart project ‘vroem, rol, stop en bots’ met een verkeerspark
op de speelplaats (kleuterschool)
21/09
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
23/09
avontuurlijke fortloop voor scholen in Fort IV (lagere school)
28/09
schoolfotograaf
De achtergrond is wit bij de individuele foto’s.
Kies daarom een kleurrijke outfit uit.

!

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het eerste trimester
pedagogische studiedag school: woe 07/10
herfstvakantie: za 31/10 tot en met zo 08/11
Wapenstilstand: woe 11/11
pedagogische studiedag Anker: woe 25/11
kerstvakantie: za 19/12 tot en met zo 03/01
Noteer alvast de vrije dagen van dit trimester in uw agenda.
Op de website van onze school www.sintjozefmortsel.be
vindt u alle nieuwtjes van onze klassen, foto’s en
natuurlijk alle informatie over onze school.

Wedden dat…
we van dieren kunnen leren!
(oktober)

