NIEUWSBRIEF 5

APRIL 2022

Beste ouder
Beste
leerling
Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je mailbox via parentcom.
De vier weken tussen de krokusvakantie en 1 april zijn
voorbijgevlogen! Het werd een pittige periode met heel
wat leuke activiteiten: jeugdboekenmaand, bednet,
broodmaaltijd en de sponsortocht.
Na de paasvakantie starten we met het derde en ook
laatste trimester van dit schooljaar. Ook hier hebben we
nog keitoffe evenementen op het programma staan
voor onze leerlingen. Denk maar aan sportdagen,
schoolfeest, meerdaagse uitstappen, eerste communie
en uitjes naar bos of in de stad! En met het vierde
rapport in juni ronden we weer dit schooljaar af.
Klinkt allemaal heerlijk!
Wij kijken er alvast naar uit… jullie ook?

•
•
•
•
•
•

Update corona barometer
Schoolfeest ‘Circus’
Graag op tijd!
Klasverdelingen
Topics parentcom
Belangrijke data

ENGAGEMENT

GEBORGENHEID
OPEN BLIK

Graag tot dinsdag 19 april.
UITDAGING

Het SLA team.
VERBONDENHEID

Update corona
Begin maart evolueerden we naar code geel en dit blijft voorlopig zo. Hieronder vindt u nog eens de
voornaamste maatregelen of versoepelingen op een rijtje:

-

Geen mondmaskers meer

-

Wie ziek of besmet is, blijft thuis

-

Meerdaagse uitstappen en evenementen kunnen doorgaan
De klasbubbels mogen terug gemengd worden

Schoolfeest 14 mei 2022
Ondertussen lopen de voorbereidingen van ons schoolfeest op volle toeren!
Na twee jaar pauze kijken we er dan ook ontzettend naar uit om jullie terug te mogen ontvangen op een
spetterend schoolfeest. Dus 14 mei zou nu al met stip in jullie agenda moeten staan.
Wij zoeken nog heel hulpvaardige ouders die een shift willen opnemen in een speelkraam die dag.
Aanmelden mag op het mailadres basisschool@stludgardis.be met in de mail de vermelding shift 1 van
13:00u – 15.30u of shift 2 van 15.30u – 18.00u
Aankoop van drank- en eetbonnen + speelkaarten zal georganiseerd worden na de paasvakantie. Meer info
volgt nog!
Geeft u de school graag een extra duwtje in de rug? Dat kan!
In ruil daarvoor maken we graag reclame voor uw bedrijf!
De opbrengst van ons schoolfeest zal gebruikt worden voor de verdere verfraaiing van de school.
Er zijn enkele mogelijkheden voor uw publicatie:

Klein logo op een sticker
Logo op een banner
Reclame tijdens een radiospotje
Klein logo op een sticker + banner + radiospotje

Bedrag
€ 50
€ 150
€ 150
€ 300

Gelieve vóór 30 april 2022 te mailen naar basisschool@stludgardis.be met vermelding van de gekozen
formule en de facturatiegegevens van uw bedrijf. Na de bevestiging van de school kan u storten op
rekeningnummer BE34 7895 7598 3590, met vermelding ‘sponsoring schoolfeest + firmanaam’.
Uiteraard is ook elke andere vorm van sponsoring van harte welkom.
Voor verdere vragen en afspraken mag u steeds contact opnemen met de school op het nummer 03 233
93 20 (secretariaat).

Blij dat je op tijd bent!

Ook onze leerlingen zijn héél blij dat ze tijdig op school aankomen om zo rustig de schooldag te kunnen
starten. Toch kan het al eens bij sommige ouders mislopen met het kind-op-tijd-op-school-krijgenroutine!

Hierbij onze TIPS!
-

Bereid zoveel mogelijk de avond ervoor. Leg de kleren klaar, boekentas in orde, documenten die
getekend moeten worden.

-

Zet de wekker iets vroeger.

-

Ga niet (te veel in) op geklets (herhaal alle stapjes die de kinderen moeten zetten in hun
ochtendritueel). En hoe stiller jij bent, hoe stiller zij worden … meestal toch.

-

Vermijd schermen bij de kinderen en jezelf! Deze vertragen de volledige ochtendroutine. Bewaar deze
schermpjestijd voor een andere keer.

-

Feliciteer jezelf en de kids na een vlotte ochtend, want succesjes mogen gevierd worden.

Nog even deze reminder: de school sluit de schoolpoort om 8.27u zodat de lessen kunnen starten om
8.30u. Lagereschoolkinderen die té laat op school komen, krijgen een stempel in hun agenda. De kleuters
worden genoteerd op een lijst. Bij herhaaldelijk te laat komen, zal u door de school worden gecontacteerd.

Herinschrijvingsformulier
We zijn al gestart met de voorbereidingen naar het volgende schooljaar toe en willen graag zicht krijgen of
uw kind(eren) ingeschreven blijven op onze school.
Mogen we vragen via onderstaande link het formulier zo snel mogelijk te beantwoorden?
https://forms.gle/fqS6YKxM6fRqc5gy6
U hoeft dit formulier maar één keer in te vullen en neem de namen van al uw kinderen hierin op.
Vul elke vraag in zodat er geen informatie verloren gaat!

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.

Topics parentcom
We zijn heel blij dat de ouders de afwezigheden melden via de ‘ziek melden’ functie. Dit vervangt vele
telefoontjes maar niet het ziektebriefje. Dit moet nog steeds op papier worden binnengebracht, anders de
afwezigheid voor leerplichtige leerlingen niet gewettigd.

Belangrijke data

april 2022
▪

04/04/2022 – 18/04/2022

paasvakantie

mei 2022
▪

02/05/2022 – 06/05/2022

bosklassen L5

▪

14/05/2022

schoolfeest Circus

▪

25/05/2022

facultatieve verlofdag – geen school

▪

26/05/2022 – 29/05/2022

Hemelvaartweekend

juni 2022
▪

06/06/2022

Pinkstermaandag – geen school

▪

13/06/2022 – 14/06/2022

bosklassen K3

▪

30/06/2022

rapport 4

