Jaarthema 2017-2018
“De Lettertuin kleurt goud”

Beste ouders,
Welkom in onze school !
Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang.
Verdere info volgt nog !
Begin-en einduren
Maandag :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :

08u50 – 15u40
08u50 – 15u15
08u50 – 12u00
08u50 – 15u15
08u50 – 15u15

Er is ochtendtoezicht vanaf 08u20 !
De middagpauze is van 12u00 tot 13u00 en het gebruik van de eetzaal is gratis.
De leerlingen van het lager onderwijs eten van 12u00 tot 12u30
De kleuters eten van 12u30 tot 13u00 onder begeleiding van de leerkrachten en de
kinderverzorgster.
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Maaltijden Sodexo
Net zoals vorig schooljaar is er de mogelijkheid om een warme middagmaal te
nuttigen op school.
Een warme maaltijd bestaat uit : soep, hoofdgerecht en een dessert.
Middagmaal kleuters
Middagmaal lager
Soep
Drank lager onderwijs
Drank kleuteronderwijs
Melk, choco
Water

2,70 euro
3,30 euro
0,70 euro
0,40 euro
0,30 euro
0,30 euro
gratis

Maandfacturatie
Iedere maand krijgt u een maandfactuur. We stellen het op prijs als u deze binnen
de 2 weken betaalt. (liefst via overschrijving)
Op deze maandfactuur staan de onkosten voor maaltijden, drank, zwemgelden,
toneel, didactische uitstappen, schoolreizen,…
Bus
De leerlingen die met de bus meerijden krijgen een busreglement mee.
De laatste 2 pagina’s dienen zo snel mogelijk ondertekend teruggebracht te worden.
Busplaatjes zijn verkrijgbaar op het secretariaat.
Busabonnement = € 20,40 per maand of in 1 keer te betalen voor het hele schooljaar.
Leerlingenvervoer kleuters : € 3,00 per maand of € 30 per jaar.
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Indien u slechts zelden gebruik maakt van de bus kan u een 10-rittenkaart aanvragen
op het secretariaat ter waarde van € 10.
Bij elke rit wordt deze kaart door de busbegeleidster gevalideerd.
Met “zelden gebruik maakt” wordt bedoeld :
*Schrijft in voor “vaste” dagen, die vooraf (per maand,trimester, jaar) worden
opgegeven.
*De stopplaats ligt binnen onze route.
*Er is nog plaats vrij in de bus (de permanente gebruiker heeft steeds voorrang).
Het is van groot belang dat u nu reeds uw keuze van abonnement bekend maakt, we
kunnen in de loop van het schooljaar moeilijk wijzigen!!!
Deze betalingen worden op de maandrekening vermeld.
Je kan de busjuf steeds een sms sturen wanneer er zich een wijziging voordoet; zet er
dan ook steeds je naam bij : papa of mama van.. (naam van de leerling).
GSM busjuf (kleine bus) = 0472/604980
GSM busjuf (grote bus) = 0493/539532

Zwemmen
Vanaf dinsdag 3 oktober gaan alle lagere schoolkinderen 2x per maand zwemmen.
De kleuters van de 3de kleuterklas gaan 1 x per maand zwemmen.
Prijs : 2.50 euro (maandfactuur)
De leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen gratis.
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Lessen lichamelijke opvoeding
Alle leerlingen hebben een uur sportles in de gemeentelijke sporthal van Opglabbeek.
Wanneer de leerlingen niet gaan zwemmen, krijgen ze extra lichamelijke opvoeding
(sport en spel) op dinsdagnamiddag.
Peuters en kleuters turnen op maandagnamiddag.
Leerlingen lager onderwijs : blauwe of zwarte turnshort en witte turnpantoffels
meenemen.
Een school T-shirt kan aangekocht worden op onze school voor 5 euro.
Alle leerlingen nemen verplicht deel aan de lessen lichamelijke opvoeding, sport en spel
en zwemmen.
Uitzonderingen worden enkel aanvaard met een briefje van de dokter of van de ouders.

Schooltoelage : wijziging in maximum inkomen ! zeker invullen !!!
Wij raden iedereen aan om dit formulier in te vullen. Formulieren zijn steeds
verkrijgbaar op het secretariaat.
Indien u vragen heeft omtrent dit formulier dan kan u steeds terecht bij
juf. Lieve of juf. Nancy.
Schoolreglement
In de loop van september verschijnt het nieuwe schoolreglement op onze website.
Wij waarderen het als we het schoolreglement niet meer mee moeten geven in papieren
versie. Indien papieren versie gewenst, graag een seintje .
De te tekenen documenten krijgt elke leerling mee naar huis.
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Veiligheid van de kinderen
Parkeren doe je best bij de sporthal, het Bieskesveld of kleine parking aan de Weg
naar Opoeteren.
Bij de sporthal is er een ruime parking, een kleine wandeling langs ons schoolpad is
gezond en gezellig. Op het schooldomein zelf zijn de parkeerplaatsen bedoeld voor
leerkrachten /directie en spoedgevallen.
Drank- en plasbeleid
Onze kinderen mogen naar het toilet gaan indien nodig; ook tijdens de lessen.
Water drinken is steeds toegestaan tijdens de lessen.
Gezondheidsproject
Om kinderen te leren dat fruit eten gezond, gezellig en lekker is vragen wij u om op
woensdag enkel fruit als tussendoortje mee te geven. Natuurlijk promoten wij om
dagelijks fruit te eten.
Ook dit jaar doen we mee aan het fruitproject (briefje volgt nog). Na inschrijving kan
(kunnen) uw kind(eren) iedere vrijdag genieten van een gevarieerd stukje fruit.
Kinderen die wegens allergie geen fruit mogen eten, kunnen uiteraard steeds voor een
ander gezond tussendoortje kiezen. Wij stellen het erg op prijs als alle leerlingen zich
inschrijven voor dit fruitproject.
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Belangrijke data

07/09/’17
08/09/’17
13/09/’17
18/09/’17
22/09/’17
29/09/’17
04/10/’17
05/10/’17
13/10/’17
18/10/’17
25/10/’17
26/10/’17
28/10/’17 t/m 05/11/’17
11/11/’17
14/11/’17
23/11/’17

Kronkeldiedoe L1,L2
3de lj : bezoek aan Stedelijke Academie voor muziek,
woord, dans te Genk
Toon je sportclub-dag
Scholenveldloop
Finale scholenveldloop
50-jarig bestaan “De Lettertuin”
(ouders welkom van 15u00 tot 16u00)
Werelddierendag
Dag van de leerkracht
Toneel L1, L2
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten;
de leerlingen hebben die dag geen school
Grootouderfeest
Oudercontact + rapport
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Toneel PK en K1
Toneel L3,L4,L5,L6
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