Stad Brugge Stedelijk Onderwijs Brugge-Noord

Aan de ouder(s) van onze leerlingen

Nieuwsbrief eerste trimester schooljaar 2016-2017
Dag mama’s en papa’s
Na een vakantie die voorbij gevlogen is, zijn we er weer helemaal klaar voor!
We zitten boordevol ideeën en plannen, waarbij we jullie heel graag willen vragen
om af en toe een handje toe te steken. Maar daarover leest u verder meer.
De meeste data staan ondertussen op onze digitale kalender (via de website).
Maar, we maken ook nog een papieren versie voor u op; deze krijgt u ten laatste
tegen eind september.
Zoals gewoonlijk staat deze brief vol afspraken, met de bedoeling om het schooljaar
zo vlot mogelijk te laten verlopen voor iedereen.
Als u nog vragen heeft rond de afspraken, dan horen wij dit graag.
Voor jullie allemaal: een fijn schooljaar!
Het schoolteam

Voor beide vestigingen
1. Water
We willen jullie laten weten dat we, net zoals zoveel andere scholen, enkel nog water
drinken op school. We willen wel benadrukken dat we er echt op zullen letten, dat
jullie kinderen genoeg drinken op school. De kinderen kunnen water meebrengen in
een herbruikbare drinkfles en uiteraard ook steeds hun fles vullen met
kraantjeswater van de school.
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2. Helpende handen
Zoals we in het begin van deze nieuwsbrief reeds meldden: we zitten boordevol
plannen en ideeën, maar het ontbreekt ons vaak aan handen en tijd (en centen )
om deze uit te voeren.
Daarom kunnen we zeker jullie hulp gebruiken!
We gaan een briefje meegeven, waarin we jullie zullen vragen of jullie eens willen
helpen de school te ondersteunen en waarin jullie goed zijn. Jullie krijgen dit briefje
eerstdaags mee.
3. Verkeer
We hebben vier Victor-mannetjes aangekocht om zo aandacht te vragen voor de
veiligheid van onze kinderen. Ook van de stad kregen alle Brugse scholen nog een
Victor-mannetje bij. We willen ook aan jullie vragen om ervoor te zorgen niet op
het zebrapad te parkeren.
Voor de school in Lissewege: de aannemer die bezig is met de werken in de
Gijzeleweg vraagt ook om extra aandachtig te zijn tijdens de werken.
In de vestiging in Dudzele zijn we heel blij met de extra wegversmalling die werd
aangebracht!
4. Onderwijscheques
Ook dit jaar zijn er weer onderwijscheques te verkrijgen. De folder zit in bijlage in de
nieuwsbrief. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij hun
ziekenfonds, hebben recht op de cheques. Best eens extra navragen bij het
ziekenfonds of je er recht op hebt (zeker gezinnen met één inkomen vragen dit best
eens).
Op 12 oktober komt Geert Vercruysse van de Opvoedingswinkel een voordracht
geven in het reftertje in Lissewege rond slaaprituelen bij kinderen.
Hij zal dan onderwijscheques bij zich hebben, waardoor jullie niet naar de stad
hoeven om deze cheques aan te kopen.
Als er vragen of onduidelijkheden zijn over de onderwijscheques, aarzel dan niet om
de bureau binnen te stappen.
5. M-decreet
Er zijn enkele wijzigingen in de regelgeving bij het M-decreet, het decreet dat ervoor
wil zorgen dat zoveel mogelijk kinderen schoollopen in het gewoon onderwijs.
Volgende twee zaken maken een verschil uit voor ons:


Juf Kathelijne, orthopedagoge, wordt onze plusjuf. Zij komt twee dagen per
week met ons helpen en meedenken hoe we het best zorg kunnen bieden aan
onze kinderen.
Juf Kathelijne zal vooral fysiek in Lissewege aanwezig zijn, maar zal zeker ook
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het team in Dudzele helpen ondersteunen.


Er komen al jaren GON-leerkrachten kinderen ondersteunen voor een tweetal
uurtjes per week. Dit ging in het verleden vooral om één-één-gerichte
begeleiding, die buiten de klasmuren plaatsvond.
Maar sedert dit jaar is het de bedoeling dat deze leerkrachten kinderen gaan
ondersteunen in de klas. Het kan ook dat de GON-juf een groepje kinderen
gaat begeleiden. We vonden het wel belangrijk om jullie daarvan op de hoogte
te brengen.

6. Afwezigheden
De wetgeving rond afwezigheden is gewijzigd. Vanaf 5 halve dagen afwezigheid
moeten wij het CLB hiervan op de hoogte brengen. Via een stickertje in de agenda
brengen we jullie op de hoogte van het aantal afwezige halve dagen.
7. Bijdrageregeling
OVERZICHT BIJDRAGEREGELING STEDELIJK ONDERWIJS BRUGGE-NOORD
SCHOOLJAAR 2016-2017
Scherpe maximumfactuur
maximumbijdrage per schooljaar:



Kleuters: 45 euro
Lager: 85 euro

AFDELING LISSEWEGE
De school vraagt een bijdrage voor:
K
KLAS

K0

K1

L

E

U

T

E

R

L

WAT

BEDRAG

kinderboerderij
schoolreis
thema gebonden uitstappen
bos
toneel

€
€
€
€
€

totaal per jaar

€ 40

idem K0

5
20
5
5
5

KLAS

L1

L2

A

G

E

R

WAT

BEDRAG

schoolreis
uitstap bos…
cultuuractiviteiten
sportdag
thema gebonden uitstappen
schaatsen

€
€
€
€
€
€

totaal per jaar

€ 75

20
5
18
7
20
5

idem
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K2

K3

kinderboerderij
schoolreis
bos
toneel
thema gebonden uitstappen

€
€
€
€
€

5
20
5
5
5

totaal per jaar
kinderboerderij
schoolreis
bos
toneel
sportactiviteit
thema gebonden uitstappen

€
€
€
€
€
€
€

40
5
20
5
5
1,5
3,5

totaal per jaar

€ 40

L3

L4

L5

L6

schoolreis
uitstap bos…
cultuuractiviteiten
sportdag
thema gebonden uitstappen
schaatsen

€
€
€
€
€
€

20
5
18
7
20
5

totaal per jaar

€ 75

idem L3

schoolreis
uitstap bos…
cultuuractiviteiten
sportdag
thema gebonden uitstappen
schaatsen

€
€
€
€
€
€

20
5
18
7
20
5

totaal per jaar

€ 75

idem L5

AFDELING DUDZELE
K
KLAS

L

E

U

T

E

R

L

WAT

BEDRAG

thema gebonden uitstappen
schoolreis
cultuur

€ 15
€ 20
€2

K0

KLAS

L1
totaal per jaar

€ 37

A

G

E

R

WAT

BEDRAG

schoolreis
cultuuractiviteiten
sportdag
thema gebonden uitstappen
explo

€
€
€
€
€

totaal per jaar

€ 64,5

K1

idem K0

L2

idem L1

K2

Idem K0

L3

idem L1

K3

idem K0

L4

idem L1

L5

idem L1

20
5
7
25
7,5
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L6

idem L1

8. Tutti Frutti
We kozen ervoor om vanaf dit schooljaar samen te werken met het bedrijf BBO(Bio
Boeren Organisatie).
Hierbij de visietekst en meteen ook de reden waarom we voor dit bedrijf kiezen om
fruit te leveren voor onze kinderen.
Uw partner voor akker verse biologische groenten & fruit. Rechtstreeks
geleverd, aan scholen, in uw winkel, bij uw restaurant.
Wij staan voor versheid, kwaliteit & eerlijke handel!!
Als bio-boeren de handen in elkaar slaan ontstaat de basis voor een nieuwe
toekomst. Met de grootste zorg voor onze aarde, bewerken zij de grond, om
heerlijk voedzame producten te oogsten. Als deze boeren samenwerken ontstaat
een magisch aanbod aan biologische heerlijkheden: van lavendelbloemknopjes tot
knapperig verse warmoes en sappig witloof… Vandaag geoogst, geniet u binnen de
24u van alle voedzame kwaliteiten die deze biologische producten te bieden
hebben.
Het toppunt van versheid door het weglaten van talloze tussenhandelaars. Het
toppunt van eerlijke handel, want er gaat meer naar de boer er is slechts één
tussenhandelaar.
Kiezen voor het aanbod van BBO is kiezen voor een ecologisch verantwoord en
kwalitatief product, dat uw lichaam optimaal voedt met het beste uit de natuur.
Smakelijk!

Voor de afdeling Lissewege
1. Voorstellen team
Ons vertrouwde team blijft!
Juf Lisa komt juf Marianne vervangen op woensdag en op vrijdagnamiddag.
Af en toe spelen de kleutertjes van juf Marijke en van juf Sabine samen.
Juf Sabine kan dan turnen geven en zorg aan onze kleuters.
Juf Joceline blijft onze godsdienstjuf en juf Carine wordt onze nieuwe juf zedenleer.
Juf Pauline, onze kinderverzorgster, komt op donderdag helpen in het klasje van
juffie Linda.
2. Schilderen secretariaat en bureau
Het secretariaat en de bureau van Hilde werden herschilderd deze zomer. Langs
deze weg willen we jullie zeker laten weten dat jullie als ouder welkom zijn. Dit kan
gaan over praktische zaken, zoals de rekeningen, maar ook over bezorgdheden rond
uw kind, vragen rond de werking van de school, …
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3. Busroute
Vanaf dit schooljaar werken we met een busroute met vaste opstapplaatsen.
In het belang van de kinderen kunnen we niet aan alle huizen stoppen. Dan zitten
onze kinderen meer dan een uur op de bus. Vandaar dat we ervoor kiezen voor
vaste haltes.
Jullie kregen een brief mee met de op- en afstapplaatsen.
4. Ouderwerking kleuter
Zoals we reeds gewoon zijn, blijft juf Sabine meespeelmomenten voor ouders
organiseren in haar klas. Jullie kregen een brief mee, waarop je een plaatsje kon
reserveren. Langs deze weg willen we jullie nogmaals van harte uitnodigen op deze
momenten.
5. Wij zoeken



Een drietal fietsen (voor kinderen van de lagere school) in goede staat;
Duplo, Playmobil, Lego, …

Voor de afdeling Dudzele
1. Voorstelling team
We zijn heel blij dat we kunnen verder werken met ons team van vorig schooljaar!
Floor komt twee voormiddagen de kleuterwerking versterken en Pauline ook op
vrijdagochtend.
Michelle neemt voor 16 uur het derde leerjaar voor zich. Wanneer we daar nog
turnen, zwemmen en godsdienst/zedenleer bijtellen, dan zit 3 en 4 nog 8 uur samen.
Kristel gaat ook voor enkele uurtjes ondersteunen in de klas van Wim. Onze oudste
kinderen krijgen Frans van haar.
Joceline komt godsdienst geven en Michelle geeft zedenleer op maandag.
2. Groenzones
Er is hard gewerkt deze zomer aan de groenzones van de school. Het ziet er op het
eerste ogenblik helemaal niet fijn uit. Maar het is echt noodzakelijk in functie van de
veiligheid. En we zijn ook wel blij dat de stad hiervoor de nodige financiële middelen
voorziet.
Hierbij kort de planning:
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De bomen aan het zijpad werden geveld.
Ook de twee prachtige lindebomen op de speelplaats moesten geveld worden.
Hierbij meteen een vraag naar jullie toe. Er is van elke boom een doorsnede
achtergebleven en we willen daar heel graag iets mee doen. Dus we zijn op zoek
naar een ijzersmid die de boomschijven kan omtoveren tot tafeltjes. Als jullie
iemand zouden kennen binnen jullie vriendenkring of familie die dit voor een
vriendenprijsje zou willen doen, laat het zeker weten.
Op 22 september komen de groendienst en de jeugddienst de nieuwe plannen voor
de speelplaats voorstellen aan onze kinderen.
Maar voorlopig wordt het oneffen gedeelte van de speelplaats ingezaaid, om er een
groene zone van te maken.
De bakken van de lindenbomen worden gevuld met zand.
Er komen nieuwe jonge lindebomen.
Er komen elzen in plaats van populieren.
De rijweg naar achteren wordt heraangelegd.
Het terras achteraan in de weide werd heraangelegd.
In de patio, dichtbij Michelle en Wouter, komen een buitenklasje, een buitenbord en
banken om aan te werken.
De groendienst liet ons weten dat de werken veel meer inspanning en tijd vragen
dan verwacht. Vandaar dat niet alles klaar is op het voorgestelde tijdstip.
3. Opvang
We werken dit schooljaar met een opvangteam.
Carine, onze secretariaatsmedewerkster, neemt de ochtendopvang voor haar
rekening. Simonne, onze vertrouwde kleuterjuf, komt op maandagavond,
woensdagmiddag en vrijdagavond.
Pauline, onze kinderverzorgster, komt op donderdagavond en Floor doet de
avondopvang op donderdag.
4. Pop-up@school
Voor de pop-up@school, die doorgaat op 18 maart 2017, hebben we de week vooraf
heel veel helpende handen nodig. We hebben het atelier CWRM uitgenodigd om een
pop-up-atelier hier bij ons op school te plaatsen.
Herdenken, helpen, reflecteren en verbinden: dat zijn de vier hoofddoelstellingen
van ComingWorldRememberMe. Door duizenden (inter)nationale CWRM-workshops
te organiseren, brengen vzw Kunst en vzw Combat mensen samen om met open
geest te reflecteren over de kernthema’s van het project. Het is de bedoeling om
tegen 2018 een grote land-art-installatie te maken in de buurt van Ieper als
herinnering voor de slachtoffers van de Grote Oorlog.
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Maar het project ondersteunt ook hedendaagse projecten. Op de site vindt u meer
daarover: www.comingworldrememberme.be
We willen graag een kleine week het atelier openstellen en hebben jullie hulp nodig.
Dit vanaf dinsdagnamiddag 14 maart. Nog één kleine bezorgdheid, de VZW Kunst,
de organisator achter het poëzieproject in Watou, is nog niet helemaal overtuigd
over de beschikbare subsidies. Dus we hopen dat dit project door kan gaan.
Maar, naast de hulp voor de pop-up, willen we jullie ook nog vragen waar jullie sterk
in zijn en willen ondersteunen.
We geven jullie deze week een blad mee, met de vraag om aan te duiden wie wil en
kan helpen bij onze schoolwerking.
5. Kleuterwerking
De kleuters worden dit jaar extra verwend!
Zo hebben we een gloednieuw verkeersparcours gekregen op onze
kleuterspeelplaats, waar ze naar hartelust kunnen fietsen. Onze bouwhoek hebben
we ook kunnen uitbreiden met een nieuw speeltapijt, een houten garage en nieuwe
auto's.
Ook de volwassenen worden dit jaar extra in de watten gelegd. De grootouders zijn
in oktober van harte welkom op het grootouders ontbijt (meer info volgt nog).
De ouders krijgen vanaf dit jaar de kans om op geregelde tijdstippen een verhaal te
komen voorlezen in onze klas: onze kleuters kijken er alvast naar uit!
6. Oudercomité
De overlegmomenten van het oudercomité willen we heel graag in 2 delen
opsplitsen.
1. We zouden graag starten met een pedagogisch luik, waarin we graag met
onze ouders in gesprek willen gaan.
2. Een tweede luik willen we voorzien om praktische zaken te bespreken.
We laten jullie zeker de data voor de vergaderingen weten.
3. Warme maaltijden
Er was een verkeerde levering vorige vrijdag van de traiteur. Er waren veel te weinig
aardappeltjes. We waken er zeker over dat in het vervolg het juiste aantal geleverd
zal worden. Onze excuses hiervoor.
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4. Wij zoeken




Lego, Duplo, Playmobil, …;
Dekbedden voor op kinderbedjes;
Grote rieten manden.

Belangrijke data schooljaar 2016-2017…






















Start nieuw schooljaar: donderdag 1 september 2016
Pedagogische studiedag: vrijdag 7 oktober 2016
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2016 tot zondag 6 november 2016
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016
Kerstmusical Dudzele: 16 en 17 december 2016
Kerstmarkt Lissewege: donderdag 22 december 2016
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2016 tot zondag 8 januari 2017
Pedagogische studiedag: woensdag 15 februari 2017
Krokusvakantie: van maandag 27 februari tot zondag 5 maart 2017
Paasvakantie: van maandag 3 april 2017 tot maandag 17 april 2017
Facultatieve vrije dag: dinsdag 2 mei 2017
Facultatieve vrije dag: woensdag 3 mei 2017
klein lentefeest: zondag 14 mei 2017 (voormiddag)
Groot lentefeest: zondag 14 mei 2017 (namiddag)
Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2017
Facultatieve vrije dag: woensdag 24 mei 2017
Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017
Eerste communie: donderdag 25 mei 2017
Brugdag Hemelvaart: vrijdag 26 mei 2017
Plechtige communie Lissewege: zondag 28 mei 2017
Begin zomervakantie: zaterdag 1 juli 2017
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