Stad Brugge Stedelijk Onderwijs Brugge-Noord

Aan de ouder(s) van onze leerlingen

Nieuwsbrief tweede trimester schooljaar 2017-2018

Dag mama’s en papa’s

Voor jullie allemaal, een heel fijn 2018!
In deze nieuwsbrief kunt u een update vinden van wat er nog allemaal te gebeuren
staat de komende periode.
Er zijn ook enkele activiteiten bij, waarbij we jullie hulp nodig hebben. Willen jullie
deze data zeker neerpennen in jullie agenda?

Alvast bedankt
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Voor beide vestigingen
1. OPEN-HUIS
Op vrijdagavond 20 april 2018 gaat het open-huis door in de afdeling in Dudzele en
op zaterdagochtend 21 april 2018 in de afdeling in Lissewege. U kunt deze data
zeker doorgeven aan mensen die interesse hebben om de school te bezoeken.
Maar als u ouders kent van peutertjes die bijna naar school kunnen gaan, laat ze
zeker weten dat we graag via een rondleiding ook op een ander moment de school
aan hen tonen.
2. Onderwijscheques
Het OCMW Brugge reikt ook dit schooljaar 2 onderwijscheques uit. Het doel is dat
gezinnen met beperkte financiële middelen, minder financiële drempels ervaren bij
de aankoop van materiaal of de deelname aan schoolse activiteiten.
De onderwijscheques worden uitgereikt aan de ouder(s)/voogd bij wie het
schoolgaande kind gedomicilieerd is (in Brugge). Tenzij het kind/de jongere
meerderjarig is en niet meer bij de ouder(s) voogd woont, dan worden de cheques
toegekend aan het meerderjarig kind zelf.
De onderwijscheques kunnen aangevraagd worden in de Opvoedingswinkel
(iedere werkdag van 8:30 tot 12:00) in het Huis van de Bruggeling.
Ouders brengen best meteen een inschrijvingsattest van de instelling (te verkrijgen
op het secretariaat van de school) en een recent attest van verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds mee. De cheques kunnen enkel cash betaald
worden.
Indien u nog met vragen zou zitten of u raakt om één af andere reden niet op deze
locatie, dan kunt u steeds hiervoor op het secretariaat of het bureau van Hilde
terecht.
3. Kriebelcontrole
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luisjes of neten. Op die
manier proberen we ervoor te zorgen dat de school luizenvrij is.
Wanneer u thuis zou opmerken dat uw kind luizen heeft, vragen we zeker om de
school hiervan te verwittigen.
4. Dyslexiesoftware
Sinds 15 november is voorleessoftware gratis voor leerlingen met lees- en/of
schrijfbeperkingen in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs.
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Voor wie is de gratis leessoftware?
Voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs met een attest van lees- of
schrijfbeperking.
Hoe kan je hiervan gebruik maken?
Op
naam
van
je
zoon/dochter
maak
je
een
account
aan
op
leesvoor.vlaanderen/registreer. Dit kunnen zowel de ouders, zorgcoördinator of
therapeut van je zoon/dochter.
De inschrijver ontvangt een e- mail met de nodige informatie om de web licentie
voor de gekozen voorleessoftware te kunnen gebruiken voor het lopende schooljaar.
De inschrijving is dus geldig voor één schooljaar.
Welke voorleessoftware gebruikt de school?
Wij hebben als school gekozen voor ReadSpeaker TextAid. ReadSpeaker is cloudbased, dus heeft de leerling altijd de laatste versie.
Met de gebruikersnaam en het wachtwoord die worden toegestuurd, kan de leerling
de software zowel thuis als op school gebruiken. En op zowel een laptop, computer,
GSM, tablet als ander apparaat met internet.
Indien er nog vragen zijn of hulp nodig hebt, je kan hiervoor steeds bij Kristel
terecht.
5. Caravan
We zijn nog steeds op zoek naar een caravan voor de afdeling in Dudzele om in de
weide te zetten. Laat ons zeker weten wanneer jullie iemand kennen die van een
oude caravan af wil…
6. Nieuwe keuken
In de beide scholen krijgen we een nieuw keuken.
De nieuwe keuken in Dudzele wordt in de paasvakantie geplaatst. Hierdoor zijn er
geen warme maaltijden en geen soep op 29 & 30 maart.
Van zodra we meer weten over de keuken in Lissewege, brengen we jullie hiervan op
de hoogte.
Voor de afdeling Dudzele
1. Meerdaagse uitstap naar Merkenveld
Ook dit schooljaar wordt er voor de overnachting naar Merkenveld een kostprijs
aangerekend. Voorheen gebeurde dit enkel voor de maaltijden.
De kostprijs voor deze uitstap bedraagt 48 euro. Inbegrepen in de prijs: de
overnachting, de maaltijden, de treinreis, de activiteit in de kinderboerderij en een
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drankje in de kinderboerderij. Deze kost valt binnen de bijdrageregeling van de
minder scherpe maximumfactuur (400 euro tijdens de lagere schooltijd), die we als
school kunnen aanrekenen.
Voor deze uitstap zal in januari, februari, maart en april telkens 10 euro extra op de
rekening worden gevraagd. Op de rekening van mei wordt er 8 euro extra gevraagd.
Indien dit bedrag voor u om één of andere reden voor een probleem zorgt, aarzel
dan niet om de directie hierover aan te spreken. We kunnen samen een oplossing
zoeken.
2. Kriebels
Op zondag 25 maart 2018 gaat Kriebels door.
We zien Kriebels als een seizoensfeest waarbij we de eerste lentekriebels al voelen.
Wat kunnen jullie verwachten? Zang, muziek en dans.
En tijdens de pauzes kan u genieten van een hapje aan één van de eetstandjes en
een drankje.
We zullen zeker nog wat hulp van jullie kunnen gebruiken voor het maken van de
hapjes. Hiervoor volgt nog een brief.
3. Explo!
Onze Explo!-namiddagen gaan pas in het derde trimester door.
Maar we geven toch graag al de data door:
 donderdag 26 april 2018
 dinsdag 8 mei 2018
Tijdens de keuze-Explo!-namiddag willen we heel graag op verkenning met de
kinderen van de lagere school.
We zijn op zoek naar ouders, grootouders die kinderen een verkennende activiteit
kunnen aanbieden. Dit kan zowel binnen de schoolmuren, als erbuiten.
U krijgt hiervoor nog een brief mee, maar ideeën zijn zeker al welkom.
4. Tunesisch koken
Op vrijdag 2 maart gaan we opnieuw Tunesisch koken met de hele school.
Jullie krijgen hiervoor nog een briefje mee met extra informatie.
5. Oudercomité
Ons oudercomité wordt steeds kleiner. We zijn op zoek naar ouders die het
oudercomité willen komen versterken.

pagina 4 van 5

Voor de afdeling Lissewege
1. Schoolfeest
We willen jullie er nog aan helpen herinneren dat ons schoolfeest doorgaat op
zaterdag 26 mei 2018. Net zoals vorig jaar maken we een place-mat op met
sponsors. Indien jullie nog mensen weten die willen sponsoren, laat het ons dan
zeker weten.
2. Bus
We vragen om bij wijzigingen voor het busvervoer steeds de school te verwittigen
via het bus GSM-nummer: 0471 12 44 58.
3. Carnaval
Op 9 februari gaat de carnavalstoet door doorheen het dorp, samen met de kinderen
van De Lisblomme. Ook mama’s en papa’s zijn meer dan welkom om mee te
stappen. We vertrekken iets na 14:00 aan de kant van de Stationsstraat.
4. Ouderraad
Een groep enthousiaste ouders heeft een ouderraad opgestart!
Mensen die graag zouden willen aansluiten bij de ouderraad kunnen dit zeker
doorgeven.
Op vrijdag 16 maart 2018 gaat het eerste spaghetti-feest door.
Jullie krijgen hier nog een uitnodiging voor.
5. Ontbijt overgang derde kleuter/eerste leerjaar
De overgang derde kleuter/eerste leerjaar is een grote stap voor kinderen. En ook
ouders vragen zich af wat er allemaal staat te gebeuren.
Vandaar dat we op dinsdagochtend 26 juni een ontbijt organiseren voor de ouders
van de huidige derde kleuterklas.
Juf Michèle en juf Kristel zullen samen met de kinderen van het huidige eerste
leerjaar ouders wegwijs maken in de werking van het eerste leerjaar.
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