Infobrief juli en augustus 2018
1. Rond 25 augustus ontvangt u de infobrief voor september 2018

met alle praktische informatie via smartschool.
2. Openingsuren tijdens de zomermaanden
Onze school is tijdens de zomermaanden open op
Juli 2018
Maandag 2 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 3 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 4 juli van 9.00 tot 12.30
Donderdag 5 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Augustus 2018
Donderdag 16 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 17 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Maandag 20 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 21 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 22 augustus van 9.00 tot 12.30
Donderdag 23 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 24 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Maandag 27 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 28 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 29 augustus van 9.00 tot 12.30
Donderdag 30 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 31 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30

3. Samenwerking met de Stedelijke Academie voor

Podiumkunsten – enkel voor L1 en L2
Ter info:
Zoals ook is aangekondigd in de vorige infobrief start onze school vanaf
volgend schooljaar met interactieve lessen woord – muziek en beweging,
telkens op vrijdag van 15.30 tot 16.30 – en dit in samenwerking met de
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.
Tijdens het oudercontact op donderdag 28 juni zal de docente – mevr.
Annelies De Kimpe – vanaf 17.00 aanwezig zijn op het secretariaat van onze
basisschool voor extra informatie en hebt u ook meteen de mogelijkheid om
in te schrijven voor deze kunstzinnige lessenreeks.
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4. Voor – en naschoolse opvang – schooljaar 2018 – 2019
Ook volgend schooljaar biedt onze school nog voor – en naschoolse opvang aan: ’s ochtends van 7.00 tot 8.00
onder leiding van juf Greta en ’s avonds van 15.30 tot 17.30 onder leiding van juf Sandra. De kostprijs hiervoor
blijft € 0,85 per beginnende half uur – zie ook infobrochure – deze staat vanaf 5 juli op de website.
Indien uw kind langer in de naschoolse opvang dient te blijven, is het aangeraden gebruik te maken van de
naschoolse opvang van de stad Dendermonde.
Onze school start dan ook in de toekomst met de stad
Dendermonde een intensievere samenwerking op voor wat
betreft de voor – en naschoolse opvang, specifiek met de IBO
Lollypop (Boonwijk) – Serbosstraat 6 te Dendermonde.
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een
veilige wijze en met voldoende begeleidend personeel. De
begeleiders brengen de kinderen ’s morgens te voet naar
school. Meteen na schooltijd worden de kinderen op school
verzameld en door de begeleiders te voet naar het IBO
gebracht. De begeleiders volgden een opleiding tot
gemachtigd opzichter.
Indien u geïnteresseerd bent om volgend schooljaar gebruik te maken van de voor – en naschoolse opvang
voor uw kind, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van IBO Lollypop, mevrouw Veerle Van Haver
op het telefoonnummer 0472/48 00 17 of 052/34 53 60 of kan u ook mailen naar
veerle.vanhaver@dendermonde.be voor een concrete afspraak.
Algemene informatie:
Openingsuren: de locatie is open van maandag tot en met vrijdag
Voorschools: van 7.00 tot start schooldag
Naschools: vanaf einde schooldag tot 19.00
Schoolvrije dagen en vakantiedagen doorlopend van 7.00 tot 19.00
Het is wel belangrijk u tijdig te informeren, want zolang de nodige documenten niet in orde zijn, kan een kind
niet starten.
Hoeveel betaal je?
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de
opvanglocatie. Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:
 € 1 per begonnen half uur
 opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen
 € 5 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur vb. op woensdag van 12.05 tot 17.00
 € 10 voor een verblijf langer dan 6 uur
Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven
beschreven prijs) toegekend worden. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de hiervoor beschreven tarieven.
Voor de vestiging Keur blijft de samenwerking met de IBO Keur ‘De Steensmurfen’ behouden; voor de
vestiging Donck zal de naschoolse opvang terug begeleid worden door juf Greet en dit tot 17.00.
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5. Frans vanaf L4
Vanaf volgend schooljaar starten wij met structurele lessen
Frans vanaf het 4de leerjaar. Vanuit onze visie die we het
voorbije schooljaar ontwikkelden, willen we onze kinderen
vroeger in contact brengen met een vreemde taal. We willen
het Frans in L4 spelenderwijs aanpakken waardoor de
motivatie van de kinderen stijgt. De kinderen zin doen krijgen
in het luisteren naar, het spreken van en het experimenteren
met een vreemde taal. Concreet krijgen de kinderen van het
4de leerjaar 50’ minuten extra Frans per week.
In de jongere klassen blijven de lessen taalinitiatie behouden.

6. Kalender voor 2018 – 2019
Op de website van onze school, maar ook via de
berichtgeving op smartschool zal u de kalender
voor het schooljaar 2018 – 2019 al kunnen
raadplegen.
In de kalender worden ook de geplande ICTlessen en zwemlessen opgenomen.

7. Klussen
De voorbije maanden werden – na de
kleutertuin in 2017 – een aantal klassen van de
lagere school geverfd en heringericht. Tijdens de
zomermaanden zal er nog een klas lager
gepimpt worden en wordt de kleedruimte voor
de lessen LO afgewerkt.
Daarnaast wordt de derde verdieping voorzien
van nieuwe vloeren en zal de mediatheek van de
lagere school worden vernieuwd: 20 extra
computers voor onze leerlingen van de
basisschool.

Op zaterdag 25 augustus vanaf 9.00 organiseren
wij – samen met het oudercomité – nog een
klusdag voor onze kleutertuin: pimpen
speelplaats, verkeersparcours aanleggen, …
Al bedankt voor de ingeschreven helpende
handen, maar iedereen is meer dan welkom!
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8. Meetcircuits
Het voorbije jaar werkten we de visie rond het domein meten verder uit. In het kader daarvan ontwikkelde juf
Violein meetkoffers voor alle kleuterklassen en de 1ste graad en juf Petra werkte dit uit voor de 2de en 3de
graad.
Deze koffers zullen worden gebruikt binnen de wekelijkse doe-het-zelf-tijd en om de 3 weken zal er in alle
klassen van de lagere school een extra meetcircuit georganiseerd worden.

9. Onze kangoeroewerking
Zoals we ook reeds in de infobrief van juni aankondigden starten we volgend schooljaar met een gerichte
kangoeroewerking.


Kangoeroewerking kleuterschool
Onze kangoeroewerking start in de kleuterschool. De kleuters die meer uitdaging nodig hebben, krijgen
allerlei opdrachten die de kleuter op verschillende ontwikkelingsdomeinen uit daagt in zijn kunnen. De kleuter
kan elke dag een kangoeroetaakje kiezen.



Kangoeroewerking lagere school
In de lagere school bestaat de kangoeroewerking zowel uit klasinterne als klasexterne begeleiding. Ook voor
kinderen die leerinhouden vaak te makkelijk vinden, voorzien we extra zorg. We dagen ze uit met verdiepingsen uitbreidingsoefeningen. Via deze activiteiten proberen we hun capaciteiten zoveel mogelijk te prikkelen en
te activeren. Voor enkele kinderen blijkt het extra leerstofaanbod binnen de klas toch nog onvoldoende.
Daarom organiseren we gedurende 2 lesuren per week meer uitdaging buiten de klas: in de kangoeroeklas. Zij
werken aan concrete projecten, creatief denken, leren leren, filosoferen, programmeren, analytisch
denkvermogen aanscherpen, ...
Voor leerlingen 1ste graad zal dit doorgaan elke vrijdag het 2de lesuur, voor onze leerlingen van de 2de
graad elke woensdag het 3de en 4de lesuur en voor onze leerlingen van de 3de graad elke vrijdag het 3de
en 4de lesuur.
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10.Reserveren van maaltijden – voor volgend schooljaar
Nog ter info: voor de maand september
2018 kunnen de maaltijden ook al
gereserveerd worden. Dit moet gebeuren
voor zaterdag 1 september 2018.
Het menu met de kalenderdagen kan u
steeds raadplegen op de website van
onze school:
http://bsatheneum.go-den.be/

Tot slot:
We wensen u allen een fijne zomervakantie en tot maandag 3 september 2018.

Met vriendelijke groeten

Kathy Van Langenhoven
Directeur
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