Infobrief juli en augustus 2019
1. Rond 22 augustus ontvangt u de infobrief voor september 2019

met alle praktische informatie voor maandag 2 september via
smartschool.
2. Openingsuren tijdens de zomermaanden
Onze school is tijdens de zomermaanden open op
Juli 2019
Maandag 1 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 2 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 3 juli van 9.00 tot 12.30
Donderdag 4 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 5 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Augustus 2019
Maandag 19 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 20 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 21 augustus van 9.00 tot 12.30
Donderdag 22 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 23 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Maandag 26 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 27 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 28 augustus van 9.00 tot 12.30
Donderdag 29 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 30 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30

3. Grote en kleine kluswerken – klusdag op zaterdag 24/8
Tijdens de zomermaanden krijgt onze
kleuterschool Centrum een nieuwe vloer en
gebeuren er opfriswerken in de klassen van de
lagere school.
Voor de kleuterschool Keur zijn in de loop van
dit jaar nieuwe ramen en deuren gepland aan de
kant van de speelplaats. We hopen dat deze
werken kunnen starten tijdens augustus.

Op zaterdag 24 augustus vanaf 9.00 organiseren
wij nog een klusdag voor onze kleutertuin: grote
kuis klassen en speelzaal, moestuintjes proper
maken, verder pimpen speelplaats, …
Al bedankt voor de ingeschreven helpende
handen, maar iedereen is meer dan welkom!

Daarnaast wordt eind dit jaar gestart met de
aanleg van de nieuwe speelplaats voor de lagere
school. Over de volledige planning van deze
werken worden jullie zeker verder
geïnformeerd.
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4. Reserveren van maaltijden – NIEUW voor volgend schooljaar
Nog ter info: vanaf volgend schooljaar werken we voor het
serveren van warme maaltijden samen met de firma Agape. Deze
firma werkt bijna uitsluitend voor scholen en levert evenwichtige en
gezonde maaltijden. Zij worden voor het samenstellen van de
maaltijden geadviseerd door diëtisten en experten.
Aangezien de school de reservaties tijdig moet kunnen doorgeven, is
het belangrijk telkens tijdig te reserveren. Concreet betekent dit dat
u voor de maand september 2019 moet reserveren voor 25
augustus 2019.
U kan vanaf vrijdag 5 juli 2019 al reserveren voor volgend schooljaar.
De afspraken met betrekking tot betaling blijven ongewijzigd.
De kostprijs bedraagt voor een kleuter € 3,00 en voor een kind van
de lagere school € 3,50.
Het menu met de kalenderdagen kan u raadplegen op de website
van onze school: http://bs.kad.be/

5. Samenwerking met de Stedelijke Academie voor

Podiumkunsten – enkel voor L1 en L2 en L3
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 dinsdag van 15.30 tot 16.30 – en dit in samenwerking met de
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. De flyer van de Academie wordt
bezorgd aan alle kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.
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6. Voor – en naschoolse opvang – schooljaar 2019 – 2020
Ook volgend schooljaar biedt onze school nog voor – en naschoolse opvang aan: ’s ochtends van 7.00 tot 8.00
en ’s avonds van 15.30 tot 17.30. 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 blijft dan ook in de toekomst met de stad
Dendermonde samenwerken 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.
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7. Kalender voor 2019 – 2020
Op de website van onze school, maar ook via de
berichtgeving op smartschool zal u de kalender
voor het schooljaar 2019 – 2020 al kunnen
raadplegen vanaf 5 juli 2019.
In de kalender worden ook de geplande ICTlessen, meetcircuits en zwemlessen
opgenomen.

8. Nog wat praktische weetjes en afspraken voor volgend

schooljaar
-

Het jaarthema 2019 - 2020: ‘t Ros Beiaard – Unesco

-

De gerichte wekelijkse meetcircuits (kleuter + lager) blijven behouden en verder uitgewerkt.
We merken dat de structurele invoering ervan een positief effect heeft op de concrete
resultaten van de toetsen.
Voor het 6de leerjaar liggen dit schooljaar onze OVSG-resultaten voor meten – maar ook voor
de andere domeinen wiskunde, wereldoriëntatie en talen - ruim boven het Vlaams
gemiddelde.

-

Fruit op school: vanaf volgend schooljaar vragen wij 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.
Dit betekent dat wij elke woensdagvoormiddag voor fruit zorgen. In dit kader zijn we ook voor
volgend schooljaar 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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-

Het schoolreglement, de infobrochure en de activiteitenkalender 2019 - 2020 zijn te lezen op
de website van de school en kan u ook terugvinden op smartschool vanaf 5 juli 2019.

-

Kinderen die ingeschreven zijn voor de kangoeroewerking ontvangen begin september een
apart lessenrooster.

-

Het extra uur inzichtelijk en contextueel lezen op niveau voor het 4de, 5de en 6de leerjaar zal
volgend schooljaar doorgaan op maandag het 4de lesuur.

-

In het kader van wereldburgerschap zetten we in oktober 2019 extra in op maatschappelijk
denken i.s.m. de organisatie GLOBO.

-

Nieuw: wekelijks zal op donderdag en vrijdag extra worden ingezet op Sherborne in alle
kleuterklassen.

-

Nieuw: wekelijks – op dinsdagmiddag van 12.45 tot 13.30 – kunnen onze kinderen van de
lagere school deelnemen aan een lessenreeks rond mindfulness. Info hierover wordt
meegegeven begin september.

-

In het derde leerjaar wordt gezien het groot aantal ingeschreven leerlingen – een 3de klas
ingericht voor Nederlands en wiskunde: klas L3C.

Tot slot:
We wensen u allen een fijne zomervakantie en tot maandag 2 september 2019.

Met vriendelijke groeten

Kathy Van Langenhoven
Directeur
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