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Update corona

Zwemmen
De zwemlessen blijven nog steeds geschorst. De leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de
leerjaar krijgen in een beurtrol extra sport op donderdag en vrijdag.

Daguitstappen en meerdaagse uitstappen
Daguitstappen en meerdaagse uitstappen zullen tot en met 30 april 2021 niet kunnen doorgaan omwille
van veiligheidsredenen. Als we van de overheid meer perspectief krijgen na 30/04 zullen we u uiteraard
op de hoogte brengen.
Voorschriften uniform

Gelieve strikt de voorschriften voor het uniform op te volgen. Zowel op de website van de school
(schoolreglement) als in de nieuwsbrief vindt u de richtlijnen terug.
Rok of broek

• Voor jongens: een effen marineblauwe lange broek of bermuda in katoen of ribfluweel.
• Voor de meisjes: een effen marineblauwe overgooier, effen marineblauwe lange broek in katoen
of ribfluweel of (vanaf het vijfde leerjaar) een effen marineblauwe rok
De meisjes dragen nooit een korte broek.
• Een zomerkleedje in dezelfde stof als de blouse is niet verplicht maar erg aanbevolen.
• Een legging is niet toegelaten.
Sjaals, hoofddeksels en handschoenen

•
•

Effen marineblauw, wit, grijs of beige.
Binnen de school wordt geen hoofddeksel gedragen.

•
•
•

Rolkraagpull: effen wit of blauw onder de uniformblouse
Gestreepte uniform-rolkraagpull onder een effen marineblauwe pull
Onder het hemd of de blouse mag een effen witte of een effen donkerblauwe T-shirt worden
gedragen.

Pull

Schoenen

•
•
•

Effen leder in volgende kleuren: donkerblauw, bruin, zwart, beige, cognac of grijs. Stoffen
schoenen zijn niet toegelaten.
Voor veters: in de kleur van de schoen!
Pantoffels en slippers zijn niet toegelaten ook niet voor de kleuters van de eerste kleuterklas.

Kousen

•
•
•

Wit, donkerblauw, grijs, beige, zwart
De leerlingen en de kleuters (ook in K1) dragen altijd kousen of sokken.
De sokken moeten zichtbaar zijn.

Mantels en jassen en truien

•
•

Effen marineblauw
Aan de buitenkant mag geen andere kleur of opschriften zichtbaar zijn.

Model uniformblouse/uniformhemd

•
•
•
•

Unisex-model met pad vooraan
Plat stuk op de rug
In wit en blauw gestreept katoen - richting streep: verticaal
Optioneel: litsje aan het plat stuk, borstzakje, knoopjes aan de kraag

Juwelen, kapsel, opmaak

•
•
•

Absolute soberheid en discretie wordt gevraagd. Om ongevallen te vermijden tijdens de turnlessen
en de sportactiviteiten verplichten we iedereen alle juwelen en uurwerken uit te doen.
Oorbellen worden enkel bij meisjes toegestaan; piercings blijven verboden.
Kapsels voor jongens én meisjes dienen binnen de klassieke, aanvaarde modellen te vallen.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van onze basisschool kan u raadplegen op onze website. Deze verklaring informeert
u als ouder over hoe de school de persoonlijke documenten bewaard van de leerlingen.
https://stludgardis.be/event-activiteit-sla-secundair/privacyverklaring-basisschool/

Verkeersinfo

Naar aanleiding van de heraanleg van de Kasteelpleinstraat werd de verkeerssituatie in de omgeving
aangepast.
Het kruispunt Kasteelpleinstraat/Terninckstraat werd anders ingericht waarbij het parkeren nu wordt
afgebakend door een voetpaduitstulping. Om de situatie in de Terninckstraat voor fietsers in tegen richting
te verbeteren werd beslist om het parkeren te wisselen van kant. Zo kunnen fietsers vlot aansluiten op het
nieuwe fietspad.
Klasverdelingen

Tijdens het laatste trimster van het schooljaar maken de klasleerkrachten de klasverdeling voor volgend
schooljaar. We opteren voor heterogene klasgroepen zodat iedereen optimale onderwijskansen krijgt.
We zijn er ons als schoolteam van bewust dat een eventuele herverdeling van de van de klassen
tegemoet komt aan het welbevinden van elke leerling.
Om heterogene klasgroepen te bekomen, wordt er in de eerste plaats gekeken naar de socio-emotionele
ontwikkeling, gedrag, eventuele leer- en ontwikkelingsstoornissen, verhouding jongens/meisjes en
cognitieve prestaties.
De klasverdeling gebeurt in samenspraak met de klasleerkrachten, de zorgleerkrachten, de
zorgcoördinator en de directie. De klasverdeling is dus ook definitief en er worden achteraf geen
wijzigingen doorgevoerd. Het is immers een weloverwogen keuze.

Leestips voor thuis

De gouden tip: Elke

Uw kind heeft

dag 15 minuten lezen!

dagelijks nood aan een leesmomentje…

Het is voor uw kind erg belangrijk dat u zich bij hem/haar zet, mee opvolgt en verbetert waar nodig. Uw
kind krijgt allereerst al het gevoel dat het belangrijk is wat hij/zij aan het doen is en u kan

achteraf nog enkele vraagjes stellen om te horen of uw
zoon/dochter ook begrepen heeft wat hij/zij gelezen heeft.
Het kan erg gezellig zijn om samen te lezen.
-

Extra variatie: lees om de beurt een zinnetje, om de beurt een paragraaf, uw kind telkens het laatste
woord,…

-

Bij kinderen met een leesachterstand kan voor- en nalezen een goede methode zijn. De volwassene
leest een paragraaf voor en het kind leest opnieuw. Zo helpt de context van het verhaal om technisch
correct te lezen.

-

Voorlezen beïnvloedt op een positieve manier het leesniveau van uw kind EN het is
vooral gezellig en quality time!

-

Een bezoek aan de bibliotheek is heel waardevol om ook de zin in lezen te stimuleren... Bij het
kiezen is het vooral belangrijk dat uw kind zélf kan kiezen wat hem/haar interesseert. Denkt u dat het
boek te moeilijk is? Laat uw kind dan even enkele zinnetjes lezen... lukt het helemaal niet? Dan kan het
boek alsnog mee om voor te lezen en kiezen jullie samen verder!

Belangrijke data

Paasvakantie van maandag
Facultatieve verlofdag
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag

05/04/2021 t.e.m. 16/04/2021
12/05/2021
13/05/2021 t.e.m. 14/05/2021
24/05/2021
02/06/2021
09/06/2021

Kleuterproclamatie 24 juni om 16.00u (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
Proclamatie L6 28 juni om 18.00u (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

