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Oostkamp, 1 september 2016

STARTINFO SCHOOLJAAR 2016-2017
LEES & BEWAAR MIJ
Beste ouders,
De zomervakantie is weer voorbij en een nieuw schooljaar is terug van start gegaan. De batterijen van het team
zijn weer volledig opgeladen om er terug met volle moed en veel enthousiasme in te vliegen.
Het hele Schoolteam zet het beste beentje voor om elke dag de beste onderwijskwaliteit te bieden aan al onze
leerlingen.
Samen maken we school! Communicatie en openheid zijn een voorwaarde. Bij eventuele vragen, twijfels of
problemen bent u steeds welkom. Zowel directie, zorgcoördinator, secretariaat als de leerkrachten hebben altijd
een luisterend oor.
Schooluren:
van 8u35 tot 12u10 en van 13u30 tot 15u50 (op vrijdag tot 15u10)
op woensdag school tot 11u45.

TOEZICHT op de speelplaats vanaf 08.15u

Aanwezigheid directie en zorgcoördinator & wekelijks spreekuur voor ouders bij de leerkracht lagere school:
Het is op elk moment mogelijk om telefonisch contact op te nemen voor een eventuele afspraak of gesprek:
 vanaf 8.15u tot 16.30u op het secretariaat bij Dorine, secretaresse
 via mail
secretariaat.dorine@telenet.be
bs.koningboudewijn@telenet.be
 050/84 19 71
 Olivia Defruyt, onze zorgcoördinator, is tevens bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer en via
mail zorgklas.boudewijnschool@gmail.com.
 elke leerkracht van de lagere school legt een wekelijks spreekuur voor de ouders vast. Dit spreekuur
vinden jullie in de agenda van jullie kind. Evengoed de leerkracht als de ouder kan een gesprek
aanvragen. De aanleiding van een gesprek kan zich situeren binnen leerproblemen, socioemotionele problemen, pestgedrag…andere.
o De aanvraag voor een gesprek gebeurt via de agenda van de leerling.
o Met de kleuterjuf van jullie peuter(s) of kleuter(s) kunnen jullie bij het onthaal of bij het
afhalen een afspraak maken voor een gesprek.

Voor –en naschoolse opvang:
De wettelijke, neutrale , Buitenschoolse Kinderopvang “ De Stekelbees “ is beschikbaar voor alle leerlingen in de:
 Schooldreef te 8020 Oostkamp. Tel.: 050/84.14.10.

Schoolreglement en minischoolreglement 2016-2017 op www.koningboudewijnschool.be:
Begin september vinden jullie de digitale versie van het wettelijk verplichte schoolreglement
(A: algemeen deel, B: Schoolspecifiek gedeelte met bijlagen) op onze website. Ouders die eventueel een
papieren versie wensen van het A luik, kunnen dit opvragen op het secretariaat.
Eerstdaags wordt jullie een formulier bezorgd voor kennisname alsook de diverse bijlagen.
Gelieve deze in te vullen, te dateren, te tekenen en terug te bezorgen aan de klastitularis van jullie kind.
Neem zorgvuldig kennis van dit reglement en bewaar het. Het bevat belangrijke en nuttige informatie en
duidelijke afspraken! Het is van groot belang dat iedereen het schoolreglement respecteert.
In de agenda van jullie kind(eren) vinden jullie ook hun minischoolreglement. Neem het samen met hen door en
onderteken. Zo voelen kinderen het belang en de waarde van ‘ons contract’.

Reglementering bij afwezigheden:
“afwezigheidsbriefjes”


voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen: geen doktersattest nodig, wel steeds een
verantwoordingsbriefje uit het agenda invullen en aan de school bezorgen.
Dergelijk briefje kan echter slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf ingevuld worden.
Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist.



andere gewettigde afwezigheden en afwezigheden met toestemming van de directeur moeten steeds
verantwoord worden met een officieel document of een door u geschreven verantwoording.



de volledige reglementering vinden jullie als bijlage bij het schoolreglement.

Oudercontacten :
Uiteraard krijgt u voor elk oudercontact nog een afzonderlijk briefje mee.
Voor alle klassen is voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en voor het einde schooljaar een oudercontact.
Voor het eerste leerjaar is er een extra oudercontact voor de herfstvakantie.

Schoolbenodigdheden:
In principe zorgt de school voor alle benodigdheden met uitzondering van boekentas, zwem -en turngerief,
kaftpapier, kaften, ...
Via volgende link http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/materialen/ hebben jullie een overzichtje…
Uit ervaring merken wij echter dat het zeer waardevol is wanneer elk kind beschikt over zijn persoonlijk
schrijfgerief.

Kostprijs middagmaal, fruitsap, melk en middagtoezicht :


middagmaal:



enkel soep :

kleuters:
lagere :

€ 2,90
€ 3,40
€ 0,65 eigen lunchpakket meebrengen

bij de middagmalen is aqua-bar water inbegrepen.
 middagtoezicht (12u25 – 13u15):
€ 0,50
melk : (AA-melk)
€ 0,35
 fruitsap (eco appel/sinaas):
€ 0,45
Als MOS-school weren wij de brikjes en blikjes. Binnen het kader van ons Gezondheidsbeleid, promoten wij
vooral ons gratis aquabar water: indien de kinderen een klein, niet breekbaar, drankbusje of plastiekflesje
meebrengen, met eigen naam en klas op vermeld, kunnen zij dit tussendoor terug vullen.
o
o



bij de warme middagmalen wordt enkel water uit de aquabar geserveerd.
de leerlingen met hun eigen lunchpakket gebruiken bij voorkeur ook het water van de aquabar.
Een gezond drankje meebrengen, bv melk, fruitsap of chocomelk kan.
MOS: in de hele school starten we elke ochtendpauze met een FRUITMOMENT.
De koek is voor de namiddagpauze. Graag het fruit in een gepaste fruitbox.

Middagmaal Steamplicity:
Ons schoolrestaurant ‘Het BolleBuikje’ heeft een buffetservice. De leerlingen van de lagere school schuiven aan.
Er zijn GEEN belegde broodjes te verkrijgen op school.
Als ouder moeten jullie vooraf intekenen voor de reservatie van de maaltijden op twee wekelijkse basis.
De intekenstrookjes worden op woensdag in de agenda van jullie kind(eren) gestopt en moeten ten laatste op
vrijdag terugbezorgd worden aan de klastitularis.
Een intekenstrookje vinden jullie ook op de website* onder ‘maaltijdservice’, evenals het menuoverzicht voor
de komende weken.
*De intekenstrookjes kunnen ook afgeprint worden via de website www.koningboudewijnschool.be

Betaling maandelijkse factuur met domiciliëring of overschrijving:





alle betalingen graag via domiciliëring. Dit systeem is veilig en bespaart de school heel wat werk. Indien
jullie kiezen voor deze wijze van betalen, gelieve dringend het bericht van domiciliëring aan te vragen op
het secretariaat. Indien de keuze voor domiciliëring reeds vorig jaar was gemaakt, dan hoeft er uiteraard
dit schooljaar geen nieuwe aanvraag ingevuld.
wie geen domiciliëring wenst, kan betalen per overschrijving of PC. banking. In dat geval rekenen wij op
jullie medewerking om de gevraagde betalingen stipt uit te voeren. Wij verliezen anders enorm veel tijd
voor het opvolgen van achterstallige betalingen en het opmaken van rappels
opgepast: indien een factuur 2 weken na datum niet vereffend werd, zal van onze hoofdboekhouding van
de Scholengroep impact te Sint-Michiels een herinnering toegestuurd worden. Indien 1 week na deze
herinnering de factuur niet vereffend werd, is de school genoodzaakt vanaf een voorafgemelde datum,
alle sociale diensten (nl. maaltijden, melk, fruitsap, zwemmen, toneel…) stop te zetten.

Fruitproject: Tutti frutti
Dinsdag blijft onze fruitdag voor de lagere en woensdag voor de kleuters. We starten in oktober.

Zwemmen en L.O.:
Lichamelijke opvoeding in de lagere afdeling: Elke klas gaat 2uur per week turnen in onze sporthal.
Vanaf het 3de kleuter gaat elke klas om de 2 weken zwemmen.
Alle data vind je terug op de jaarkalender.
De kostprijs van een zwembeurt bedraagt € 1,00 (facturatie). De kinderen van de 3de kleuterklas zwemmen gratis.
Eenvormige turnzakjes en T-shirts met schoolembleem: alle leerlingen. ( geen facturering ) !
De school beschikt over eenvormige turnzakjes en T-shirts waarop de naam van de school voorkomt. Op het zakje
is plaats voorzien voor de naam van jullie kind.
Om orde, netheid en gelijkvormigheid te bevorderen is het de bedoeling dat alle leerlingen ( lagere school ) een
turnzakje en een T-shirt aankopen.
De prijs is zeer laag gehouden : turnzakje
€ 3,00
T-shirt € 9,00
De aankoop is echter niet verplicht. Leerlingen kunnen ook een eigen T-shirt en zakje gebruiken.
betaling vanaf maandag 5 SEPTEMBER, aan de klastitularis (geen facturering).

Gezonde tussendoortjes:
Mogen wij vragen om jullie kind zo vaak mogelijk gezonde tussendoortjes mee te geven?
Groenten, fruit, ... Kinderen eten dit vaak te weinig en komen niet aan de noodzakelijke 2 of 3 stukken per dag.
Vermijd suikerhoudende drankjes.

Verjaardagen:
Graag brengen de kinderen een kleine traktatie mee, dit is uiteraard niet verplicht!
Houd het dan ook graag gezond, er bestaan veel gezonde alternatieven (fruit, kaasjes, groentjes, zelfgebakken
wafeltjes, cake, ...) Zakken snoep, zakjes chips, ... die gaan terug in de schooltas!

Instapregeling voor 2 ½ -jarige KLEUTERS.
De reglementering voorziet 7 vaste momenten waarop een 2 ½ -jarige kleuter het kleuteronderwijs mag
beginnen.
 Dit is telkens de eerste schooldag na :
de grote vakantie ( 1 september 2016 )
de herfstvakantie (7 november 2016)
de kerstvakantie ( 9 januari 2017)
op 1 februari 2017
de krokusvakantie ( 6 maart 2017)
de paasvakantie ( 18 april 2017)
de Hemelvaartvakantie (29 mei 2017)
 De inschrijvingen van kleuters kan vooraf gebeuren, maar de werkelijke instap kan slechts op één van
de hierboven opgegeven instapmomenten.
 Opgelet: kleuters die ten volle 3 jaar zijn en nog niet naar school zijn geweest, kunnen op elke
willekeurige schooldag het kleuteronderwijs beginnen.

Zorgjuf(fen):
Zij zorgen ervoor dat jullie kind in de lagere afdeling op school (gratis) hulp krijgt. Het is de bedoeling dat alle
klassen kunnen genieten en profiteren van deze extra hulp. Op die manier kunnen we alle leerlingen die hulp
nodig hebben snel en op een degelijke manier helpen.

Naamtekenen van kledij, fruitdoosjes, brooddozen, waterflesjes,...
Vaak herkennen de kinderen hun persoonlijk materiaal niet. Mogen wij dan ook vragen om
zeker fruitdoosjes, brooddoos, waterfles, muts, sjaal, jas, ... te naamtekenen aub?
Mocht er dan al eens iets verloren gaan, dan vinden wij makkelijk terug van wie het is!

Agenda, GIMME en Facebook
Mag ik tenslotte vragen om de agenda van jullie kind dagelijks na te kijken?
Het is het beste en soms enige communicatiemiddel tussen ouder(s) en de klastitularis.
Ook dit schooljaar gaan we verder met GIMME, een online communicatieplatform voor scholen. Wanneer er
een bericht of foto is voor ouders, ontvangen jullie een persoonlijk bericht in je mailbox. (brief volgt)
Sinds dit jaar heeft de school ook een facebookpagina. Daarop zullen regelmatig foto’s, reminders, anekdotes,
berichten, … verschijnen. Facebooknaam: BS Koning Boudewijn

De basisschool Koning Boudewijn heeft als uitgangspunt SAMEN MAKEN WE SCHOOL. Wij zijn een school waar
we inspraak ernstig nemen. School maken is immers een zaak van alle betrokkenen, waar iedereen telt en dit
zonder drempels, zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Daarom hopen wij dat u tijdig contact opneemt met de klastitularis, zorgcoördinator en/of directie indien er
schoolse problemen zouden zijn. Dit is in het belang van uw kind(eren). Indien u een gesprek wenst met de
klastitularis, maakt u best een afspraak tijdens het spreekuur, dit om te vermijden dat de lesactiviteiten gestoord
worden. Dit zijn dan ook gesprekken die op een rustige en discrete manier kunnen doorgaan.
Schoolse problemen bespreken wij niet aan de schoolpoort!
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om mij te contacteren.
Hopend op een aangename en goede samenwerking, dank ik u bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
Maenhout Tim
Directeur

