Nieuws @ Zonnebloem
september 2018
Zoals vorige jaren houden we de ouders op de hoogte over het reilen en zeilen in De Zonnebloem met een
maandelijkse nieuwsbrief. Die mag je telkens op het einde van de maand verwachten. Mochten er wijzigingen
plaatsvinden dan verneem je dit wel via de agenda van de kinderen. Deze brief wordt ook digitaal verstuurd
naar alle ouders. Mocht je deze brief niet digitaal ontvangen, gelieve dit te melden via
info@gbsdezonnebloem.be met de nodige gegevens.

Verdere belangrijke data
(jaaroverzicht) kan je vinden
op de website.

kalender
Ma 03/09 Eerst schooldag, van harte welkom !
Papa en mama krijgen een kopje koffie op de speelplaats.
Ma 10/09 eerste studie voor leerjaar 5+6
Di 11/09 instrumentenvoorstelling Muziek Zonnebeke (leerjaar 1+2+3)
bib leerjaar 5+6
17u : opleiding nieuwe gemachtigd opzichters op school
20u : ouderraad ; nieuwe leden ook welkom!
Wo 12/09 13u : kleuterturnen (eerste beurt, olv juf Jana)
Do 13/09 bib leerjaar 2+3
Ma 17/09 bezoek schipvaarthoeve voor kleuter 3
zwemmen leerjaar 1+5 (eerste zwembeurt)
Vr 21/09 strapdag
boekentaszegening (niet voor kinderen zedenleer)
Ma 24/09 zwemmen leerjaar 1+5
19u : infoavond voor alle ouders
Di 25/09 nam : scholenveldloop
Ma 01/10 vrije dag (studiedag leerkrachten, Bondgenootje hele dag open)
Di 02/10 bosdag kleuters
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
Vr 05/10 schoolfotografie

typlessen
Voor het vierde leerjaar organiseren we in de klas terug dactylolessen. Met het programma ‘Typ Top’
leren we de kinderen stapsgewijs typen. Op deze manier willen we aan alle kinderen gelijke kansen
bieden en proberen we ervoor te zorgen dat alle kinderen tegen eind vierde leerjaar vlot kunnen typen.
De kinderen krijgen uiteraard de kans om dit ook thuis wat in te oefenen. De ouders van het vierde
leerjaar krijgen hierover nog een extra brief.

sport op woensdagnamiddag voor kleuter
We zijn een heel sportieve school en dat willen we ook tonen. Elke woensdagnamiddag
organiseren we in de school een uurtje speciaal kleuterturnen. Sport en spel op maat van uw
kleuter en dit helemaal gratis. Hiermee starten we vanaf woensdag 12 september. De lessen
gaan door van 13u00 – 14u00.
De lessen worden gegeven door de eigen turnleerkracht: juf Jana.
Wij kunnen kinderen niet ophalen van het Bondgenootje, spreek hiervoor gerust af met andere ouders.

nieuw in het team
Juf Sakina is nieuw in het team voor het derde leerjaar. Juf Delphine neemt de
eerste kleuterklas van juf Anouk voor een paar uurtjes over op woensdag en
vrijdagnamiddag. Juf Anouk neemt voor 5 uur ouderschapsverlof.
de
Juf Melissa krijgt het derde 3 kleuter B in de namiddag. Elke voormiddag zitten die
kleuters bij juf Annelies.
Juf Anouk (vorig jaar leerjaar 3) springt vanaf oktober mogelijks in bij afwezigheid van een leekracht. Indien
geen enkele leerkracht afwezig op school of onze scholengemeenschap, ondersteunt juf Anouk andere
leerkrachten. Dit zal vooral leerjaar 2 zijn, op maandag, woensdag en vrijdag.

Juf Stien wordt als turnleerkracht het gehele schooljaar vervangen door juf Jana. Juf Jana deed
ook vorig jaar al een interimopdracht op school.
Een voorstelling van het volledige team kan je vinden op de website: school  schoolteam.
Alle leerkrachten zijn via mail te bereiken op hun emailadres : voornaam.familienaam@gbsdezonnebloem.be
Mochten leerkrachten via de agenda hun telefoonnummer meegedeeld hebben, gelieve dit dan enkel voor
dringende/noodzakelijke gevallen te gebruiken en hier geen misbruik van te maken.

bibliotheek
Wanneer de kinderen met de klas de bib bezoeken, kan je zien op de maandplanning. Vergeet je
boeken die dag niet mee te brengen naar school.

schoolmaaltijden
Het weekmenu kan verder geraadpleegd worden via onze website :
www.gbsdezonnebloem.be  weekmenu. Prijzen blijven ongewijzigd: een maaltijd kleuter
kost 2,00 euro, een maaltijd lager kost 2,80 euro. Elke morgen kan uw kind opgeven of het
warm blijft eten op school.

school- en studietoelagen 2018-2019
Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt.
Misschien ook u!
We geven alle kinderen de nodige uitleg mee naar huis. Op die manier kunt u nagaan of u al dan niet in
aanmerking komt. De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld:
als een kleuter een schooltoelage krijgt, zal hij later als leerling en student dus ook een toelage
ontvangen. Wie graag wat hulp krijgt bij het invullen van deze papieren kan langskomen op het secretariaat.

gemachtigd opzichter
We doen er alles aan om de veiligheid van de kinderen aan de schoolpoort te
garanderen. Hiervoor doen we o.a. een beroep op gemachtigde opzichters die vrijwillig
plaatsnemen aan het zebrapad voor de schoolpoort. Zij helpen de kinderen bij het
oversteken. Met aandrang vraag ik aan alle ouders om de zone ‘kiss & ride’ enkel te
gebruiken om de kinderen af te zetten. Dus niet om mee te gaan naar de zaal. Gebruik
hiervoor dan de parking voor de school.
Na onze oproep voor nieuwe gemachtigd opzichters kregen we 4 nieuwe meldingen. Twee opzichters zetten
hun opdracht ook niet meer verder, doordat (klein)kind de school heeft verlaten.
Helaas is dit voorlopig niet voldoende om dagelijks zowel in de Berten Pilstraat als de Guido Gezellelaan
toezicht te houden. Wij geven dan ook voorrang aan de Berten Pilstraat waar het toch heel wat drukker is.
De Guido Gezellelaan is heel wat minder druk en biedt ook heel wat minder gevaar. Het nieuwe zebrapad en
de zone 30 moeten daar voor de nodige veiligheid zorgen.
’s Avonds worden de kinderen zowel in de Berten Pilstraat als de Guido Gezellelaan door een leerkracht met de
rij overgestoken.

domiciliëring
Wij bieden de schoolmaaltijden aan tegen een zéér democratische prijs. Wij verwachten dat de
schoolfacturen binnen de 14 dagen betaald worden. Als blijkt dat er meermaals herinneringen
moeten verstuurd worden voor (blijvende) onbetaalde facturen, vragen we de kinderen
boterhammen te laten meebrengen, dit voor het resterende deel van het schooljaar. Kosten voor
het versturen van een ‘rappel’ worden steeds op de volgende factuur aangerekend.
Mochten financiële moeilijkheden aan de basis liggen van onbetaalde facturen, kunt u zich wenden tot de
directeur, die samen met het OCMW voor een oplossing zoekt.
Wij raden aan de facturen te domiciliëren om vergetelheden uit te sluiten. Dit formulier kan aangevraagd
worden in het secretariaat of via de agenda van zoon/dochter.

datum eerste communie en vormsel 2019-2020
2019
2020

Eerste communie
26 mei
17 mei

Plechtige communie
9 juni
31 mei

