Infobrief lagere school - september 2019
5 kernwaarden: innovatie en creatie – wereldburger – leerplezier – eigenaarschap - respect
Beste ouders en lieve kinderen
Ook al zouden sommigen dat misschien wel willen, de vakantie kon niet blijven duren.
De school opent opnieuw de deuren voor de aanvang van een leuk en leerrijk jaar. Op onze speelplaats en in de klassen
is er weer heel veel leven: leergierige kinderen en enthousiaste juffen. Hier en daar zie je een nieuw gezichtje
voorzichtig, en misschien een beetje angstig, op zoek in de nieuwe schoolomgeving.
We heten iedereen van harte welkom op onze basisschool Atheneum Dendermonde en ontvangen alle kinderen op
een warm onthaal!
‘s Namiddags bent u welkom vanaf 15.00 voor een drankje en een gezellige babbel met de klasleerkracht van uw
kind.
Ik wil u nu al graag bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wil dan ook graag – samen met u en het
voltallig schoolteam – op weg gaan om uw kind zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden.
Het allerbelangrijkste is dat uw kind graag komt, zich goed en veilig voelt … in de klas, bij de juf, op de speelplaats en
tussen zijn vriendjes. Alle moeilijkheden, groot en klein, willen wij samen met u oplossen.
Naast de verschillende schilderwerken in de klassen, het plaatsen van LED-lampen, een update van de IT-ruimte
basisonderwijs zijn er ook dit schooljaar een aantal praktische aanpassingen en pedagogische nieuwigheden:
-

de briefwisseling en algemene informatie zal voornamelijk enkel nog via smartschool gebeuren.
Smartschool is een digitaal platform dat u – als ouder - zal kunnen gebruiken voor het raadplegen van alle praktische
informatie en briefwisseling. De werkwijze wordt op de infoavond van donderdag 5 september toegelicht door de
klasleerkracht;

-

een verdere gerichte uitbouw van onze kangoeroewerking voor snelle leerders en onze hoogbegaafden;

-

de verdere implementatie van gericht leren leren en differentiatie in alle leerjaren, met accent op zelfstandig leren,
werken en plannen;

-

huiswerkklassen op maandag, dinsdag en donderdag, deze zijn bestemd voor kinderen die een dagelijkse
ondersteuning nodig hebben. Inschrijven kan met de briefwisseling van maandag 2 september;

-

in onze klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar zetten we verder in op een extra uur inzichtelijk en contextueel
lezen op niveau;

-

functioneel en doelgericht uitdiepen van ICT, STEM en programmeren binnen het lesgebeuren (zie planning
activiteitenkalender);

-

een vakleerkracht voor Frans in het 4de, 5de en 6de leerjaar;

-

nieuw in het kader van zelfstandig werk en eigenaarschap: zelfstandige dag met miniklassen in alle leerjaren en een
jaarportfolio voor de 3de graad;

-

fruit op school: wij vragen elke voormiddag een stukje fruit te voorzien, ‘s namiddags mag een koek (geen chocolade!).
We blijven ook zelf fruit promoten, daarom stappen wij vanaf oktober 2019 – voor 20 weken – opnieuw in in het
project Tutti Frutti. In dit kader zijn we nog op zoek naar fruitouders. De bedoeling is het geleverde fruit al vooraf te
snijden en daarna te verdelen over de klassen. Mama’s, papa’s, grootouders, … die zich hier graag mee willen voor
inzetten, geven via mail of mondeling een seintje aan de directeur. Alvast bedankt.
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-

ook dit schooljaar zal mevrouw Petra Van Goethem de taak van algemeen zorgcoördinator op zich nemen. Zij heeft
reeds jaren ervaring met zorgondersteuning en opmaak van toetsenanalyses. Zij zal – samen met het SES-team instaan voor de ontwikkeling van materialen i.k.v. differentiatie, remediëring in de klassen, opvolgen van de socioemotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind, uitwerken van projectwerking, inzetten op leesonderwijs, …

-

het schoolkoor start dit jaar in november en zal opnieuw begeleid worden door juf Ina;

-

daarnaast blijven de sportieve en creatieve activiteiten (o.a. lezen, gezelschapsspelen, …) tijdens de middagpauzes
o.l.v. meester Niels, meester Stef en juf Ann.

Hebt u nog vragen? Contacteer ons.
Allen, leerkrachten, ouders en natuurlijk onze kinderen, wens ik een heel fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur GO! Basisschool Atheneum Dendermonde

Hieronder volgen nog een aantal praktische mededelingen:
-

De eerste schooldag brengt uw kind een pennenzak (enkel voor lager), een gezond tussendoortje en een drankje
(water) en eventueel een lunchpakket mee.
Voor het brengen en afhalen van uw zoon of dochter doorheen het schooljaar: zie punt 2 in de infobrochure (zie
website).

-

Omdat we graag de afvalberg zo klein mogelijk willen houden, vinden we het fijn dat elk kind het tussendoortje in
een herbruikbaar koekendoosje (wel naamtekenen) meebrengt (geen koekjes in verpakking!).

-

Verjaardagen: als een kindje op onze school verjaart, worden ze in de klas altijd gevierd. We vragen geen
traktaties of individuele geschenkjes mee te brengen en dit in het kader van het gezondheidsbeleid . Ze
worden terug meegegeven naar huis en dus niet uitgedeeld.
Veel ouders kiezen reeds vrijblijvend voor een alternatief. Een jarig kind kan bij zijn verjaardag een
leesboek schenken aan de klas. Dit boek blijft in de klas en wordt aan de klasbib. toegevoegd. Het kind
mag zijn naam, het jaar en een wens schrijven in het boek (lager) of een tekening maken (kleuter). Het
boek kan u zelf aankopen, een suggestie aan de juf vragen of een boekenbon geven.

-

Drank – en plasbeleid: onze kinderen mogen voldoende water drinken (zie ook drank – en plasbeleid). We vragen wel
uitdrukkelijk om in de klassen van lagere school enkel water te drinken. Een goede drinkbus is een mooi alternatief
voor blik of glas (wat niet is toegelaten op de school).

-

Vanaf maandag 2 september kan uw kind een warme maaltijd of soep nuttigen. De menu kan u reeds lezen op de
website. Inschrijvingen en betalingen gebeuren via de inlogcode.
De warme maaltijden moeten voor de volgende maand telkens ten laatste op de 10de van de maand besteld worden.
Uitzonderlijk kan u voor september 2019 bestellen t.e.m. donderdag 29 augustus. Indien u nog een vraag hebt, kan u
terecht op het secretariaat van onze school.

-

-

Het schoolreglement en de infobrochure 2019 – 2020 kan u nu reeds lezen op de website van de school. Hierin staan
ook de gemaakte afspraken omtrent het afhalen en brengen van uw kind.

-

De eerste briefwisseling ontvangt uw kind op maandag 2 september van de klasleerkracht.
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-

Leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen inschrijven voor de drama – en muzieklessen en dit in samenwerking
met de Academie voor Podiumkunsten ( informatie vindt u ook terug in onze algemene infobrochure).

-

De voor – en naschoolse opvang start meteen op maandag 2 september (elke dag tot 17.30) en gaat opnieuw door in
de kleuterzaal van de school en is bestemd voor die kinderen wiens ouders geen ander alternatief hebben. Voor de
opvang van uw kind wordt een kleine vergoeding van 0,85 per half uur gevraagd. Alle betalingen gebeuren per
facturatie.
We werken ook dit schooljaar intens samen met de IBO Lollypop van de stad Dendermonde (dit kan je ook
terugvinden in de algemene infobrochure). Voor alle informatie kan u terecht bij de verantwoordelijke mevr. Veerle
Van Haver – telefoonnummer: 0472 48 00 17 of 052 34 60.

-

Onze eerste algemene infoavond voor de lagere school gaat door op donderdag 5 september 2019. Een uitnodiging
volgt begin september.

-

Facturatie maximumfactuur: deze wordt in 3 schijven opgehaald (werkwijze: zie ook informatiebrochure op de website
en schoolreglement). Gelieve stipt de voorschotten te betalen. De eindafrekening gebeurt op het einde van het
schooljaar. Het tegoed wordt teruggestort, het eventueel tekort wordt gefactureerd.

-

Schoolbenodigdheden (zie ook brief in het rapport eind juni 2019)
L1: 1 gewone ringmap A4 voor WO, 1 flappenmap voor het bewaren van taken, 3 te sluiten doosjes voor
kleine kaarten, pennenzak met gommen, potloden, stiften, puntenslijper met doosje, schaar, lijmstift (elk kind
kan ontvangt een basispakket begin schooljaar) + knutselschort of oude t-shirt
Extra voor de lessen WO: 1 pasfoto, 1 gewone foto, 1 foto als baby, peuter en kleuter, 1 foto van mama en
papa
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4
Algemeen
extra:
koekendoosje
+
genaamtekende
drinkfles
voor
water
Het is niet nodig om etiketten te kopen voor op de mappen, schriften. Hiervoor zorgen de leerkrachten van het
1ste leerjaar.
L2: 2 gewone ringmap A4 voor WO, 1 bestekmapje voor toetsen, 1 flappenmap voor taken en het bewaren
van boeken, 3 te sluiten doosjes voor kleine kaarten, pennenzak met gommen, potloden, stiften, puntenslijper
met doosje, gele fluostift (elk kind kan ontvangt een basispakket begin schooljaar) + knutselschort of oude tshirt
Extra voor de lessen WO: 1 foto van de grootouders aan beide kanten
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water
L3: 1 gewone ringmap A4 voor WO, 1 bestekmapje voor toetsen, 1 flappenmap voor taken en het bewaren
van boeken, 1 dikke ringmap (geel), pennenzak met gom, potloden, stiften, puntenslijper met doosje, lat, pen,
groene balpen en gele fluostift, memorystick (elk kind kan ontvangt een basispakket begin schooljaar)
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water
L4: 1 gewone ringmap A4 voor WO, 1 bestekmapje, 1 flappenmap voor taken en het bewaren van boeken, 1
dikke ringmap , pennenzak met gom, schrijfpotlood, potloden, stiften, puntenslijper met doosje, lat, pen,
groene balpen en gele en groene fluostift (elk kind kan ontvangt een basispakket begin schooljaar)
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water + memorystick (memorystick van
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afgelopen jaar mag behouden blijven)
Voor thuis: geodriehoek
L5: twee ringmappen A4, flappenmap voor taken en het bewaren van boeken, pennenzak met potlood, gom,
puntenslijper, blauwe en groene balpen, schaar, lijm, fluostiften, kleurpotloden, stiften, geodriehoek, passer
(elk kind kan ontvangt een basispakket begin schooljaar)
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water + memorystick (memorystick van
afgelopen jaar mag behouden blijven)
Voor thuis: rekenmachine, geodriehoek, passer
L6: één ringmap A4, flappenmap voor taken en het bewaren van boeken, pennenzak met potlood, gom,
puntenslijper, blauwe en groene balpen, schaar, lijm, fluostiften, kleurpotloden, stiften, geodriehoek, passer,
zakrekenmachine (elk kind kan ontvangt een basispakket begin schooljaar)
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water
Voor thuis: rekenmachine, geodriehoek, passer
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