Stad Brugge Stedelijk Onderwijs Brugge-Noord - afdeling Lissewege

Dag mama’s en papa’s,
Hopelijk hebben jullie genoten van een fijne vakantie?
Hierbij wat praktische afspraken voor de opstart van het nieuwe schooljaar.

1 . K l a s s e n

Het uiltjesklasje van
juffie Linda

De berenklas van
juf Marijke

Peuter en eerste kleuter

Tweede kleuter en soms derde
kleuter erbij.

De hele week juf Linda en op
dinsdagnamiddag en
vrijdagochtend komt juf
Pauline, de kinderverzorgster
helpen.
Turnen door juf Marijke
Juf Marijke en soms bij juf
Sabine.
Turnen door juf Marijke & juf
Sabine.

De kikkerklas van
juf Sabine

Derde kleuter en soms tweede
kleuter erbij.

Juf Sabine en soms bij juf
Marijke.
Turnen door juf Marijke

Klas van juf Michèle

Eerste leerjaar en soms
tweede erbij.

Juf Michèle

Klas van juf Isabel

Tweede leerjaar

Klas van juf Michelle

Derde en vierde leerjaar

Klas van meester
Michiel

Vijfde en zesde leerjaar
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Juf Isabel en soms bij juf
Michèle.
Uurtje ICT op vrijdag van
meester Kasper.
Juf Michelle.
Op dinsdagochtend en
donderdagochtend komt
meester Kasper de klas
ontdubbelen.
Meester Michiel en juf Kristel
komt Frans geven aan vijf en
zes.
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Meester Kasper, onze veelzijdige duizendpoot, wordt onze meester godsdienst, onze meester ICT en
zal enkele uren zorg geven. juf Yaël blijft de vertrouwde juf zedenleer.
Juf Kristel blijft de vaste zorgcoördinator.
Meester Wim geeft turnen op maandagnamiddag aan het lager.
Op dinsdagnamiddag gaat het lager en het derde kleuter om de twee weken zwemmen.
Hoe het hele plaatje eruit ziet voor de twee scholen, kunnen jullie zien op het organogram van de
school.

2 . A n d e r e

a f s p r a k e n

2.1

Verkeersregels
Graag de verkeersregels respecteren!! In het belang van de veiligheid van de kinderen.
Graag correct parkeren en zeker niet op, of net bij het zebrapad parkeren.

2.2

Fietsen en steppen
Graag deze ’s avonds zoveel mogelijk mee naar huis nemen.
Als ze toch op school blijven, dan horen ze in de fietsenberging te liggen.

2.3

Milieu
Enkel een herbruikbare drinkfles gebruiken en graag koekjes in een doosje in plaats van in een
individuele verpakking.

2.4

Gezondheidsbeleid
Graag in de voormiddag een stukje fruit meegeven en in de namiddag een droge koek (zonder
chocolade of confituur). Of twee keer fruit kan uiteraard ook.
We vragen ook om enkel water mee te geven aan de kinderen.
De kinderen kunnen hun drinkfles steeds bijvullen aan de waterkraan op school.

2.5

Communicatie
We blijven jullie informeren via mail.
Maar uiteraard kunnen jullie ons ook aanspreken of bellen.
Als jullie geen mails van de school ontvangen, laat dit dan zeker weten

2.6

Ontharden speelplaats
De aannemer kon de werken nog niet aanvatten. Maar van zodra het mogelijk is, starten de
werken op de speelplaats.
Dit zal waarschijnlijk voor wat hinder zorgen. Maar we zullen dat zo goed mogelijk oplossen.

2.7

Waterdieren
De prachtige kunstwerken die jullie kunnen bewonderen op de speelplaats zijn het resultaat
van een project samen met De Batterie en Bruggeplus i.f.v. het Lichtfeest. Meester Michiel en
zijn klas hebben hier eind vorig jaar aan meegewerkt.

3 . P r a k t i s c h e

i n f o

Waar kunt u ons vinden?
Stedelijk onderwijs Brugge-Noord
Afdeling Lissewege : Stationsstraat 25 te 8380 Lissewege - 050 54 48 28

Afdeling Dudzele : Damse Steenweg 30 te 8380 Dudzele - 050 59 93 41
GSM Hilde : 0491 56 81 44
Mail : directie@brugge-noord.be
Secretariaat
Carine kun je telefonisch bereiken via het nummer 050 54 48 28 en via het volgend mailadres:
secretariaat@brugge-noord.be of carine.vanoverschelde@brugge-noord.be
Op dinsdag- & vrijdagnamiddag niet
Uurregeling
maandag :
dinsdag :
woensdag :
donderdag :
vrijdag :

08:30 - 11:40 en van 13:05 - 15:45
08:30 - 11:40 en van 13:05 - 15:45
08:30 - 11:30
08:30 - 11:40 en van 13:05 - 15:45
08:30 - 11:40 en van 13:05 - 15:00

Opvang
’s Morgens van 7:15 tot 8:15 met Fabienne.
’s Avonds van 16:00 tot 19:00 via het Zocje (050 32 60 20 of 0476 65 01 69).
Op woensdagnamiddag is er opvang voorzien in de school en door het Zocje.
Bus
GSM nummer: 0471 12 44 58
De vaste opstapplaatsen :
1. Zwankendamme  Bushalte van Zwankendamme
2. Zeebrugge dorp  Pleintje Zeebrugge dorp - Venetiëstraat • Kapsalon - Heiststraat • Apotheek Heiststraat • Driehoekspleintje - Reingaardsvliet • Graaf Jansdijk • Kastaarke - Heiststraat
3. Zeebrugge Mole  Brusselstraat - post • Kruispunt Brusselstraat - Londenstraat
4. Lissewege  Scharphoutstraat - Regenboog • Militaire wijk • Patentestraat • School
→ Bij het terug naar huis gaan, komt er de halte van het Zocje bij.

Prijzen
Maaltijden
❖ Maaltijd kleuter: € 3,60
❖ Maaltijd lager: € 3,95
❖ Vegetarische maaltijd: € 4
❖ Soep: € 0,40
Op vrijdag krijgen de kinderen een dessertje

Middagtoezicht
❖ Middagtoezicht kleuter & lager: € 0,50
Busvervoer Lissewege
❖ Naar ZOC Zeebrugge: € 1/keer
❖ Oudste kind: € 5/week
❖ Tweede kind: € 2/week
❖ Derde & volgende kinderen: € 1,50/week
Opvang
❖ Lissewege ’s morgens: € 1/opvangbeurt
website van de school
www.brugge-noord.be
Blijven eten/vegetarische maaltijden/snackje
Als ouders kunnen jullie voor jullie kinderen ervoor kiezen om te blijven warm eten, een soep te
bestellen of alles mee te brengen van thuis. Het maandmenu kunt u steeds terugvinden op de website
van de school onder het luik documenten.
Vanaf dit schooljaar is er dagelijks een aanbod van vegetarische maaltijden. Deze kunnen net als de
gewone maaltijden ’s morgens doorgegeven worden. De maandelijkse vegetarische maaltijd voor de
hele school blijft behouden.
We werken samen met de traiteur Hanssens catering.
Op school drinken we water (in herbruikbare fles) en eten we fruit of een droge koek.
Jaarkalender
Op de website is de meest actuele kalender beschikbaar.
Wie dit wenst kan eind september een papieren kalender verkrijgen.
zwemmen
We gaan om de twee weken zwemmen. De afdeling van Lissewege gaat zwemmen in het Noordzeebad
in Blankenberge. De zwemdata staan op de kalender.
En dan willen we ook nog heel graag alle kinderen en alle mama’s en papa’s een heel fijn schooljaar
toewensen!

Vakanties & vrije dagen schooljaar 2022-2023
❖
❖
❖
❖

Herfstvakantie: maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Maandag 14 november 2022: facultatieve vrije dag
Vrijdag 7 oktober 2022: pedagogische studiedag

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Woensdag 8 februari 2023: pedagogische studiedag
Krokusvakantie: maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Vrijdag 26 mei 2023: facultatieve vrije dag
Pinkstermaandag: 29 mei 2023

Team van Lissewege

