Nieuws @ Zonnebloem
december 2018
kalender
Ma 03/12
Di 04/12

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

Do 06/12
Ma 10/12
Di 11/12
Do 13/12

Vr 14/12
Ma 17/12
Di 18/12
Do 20/12
Vr 21/12

zwemmen leerjaar 1+5
begin toetsen leerjaar 5+6
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
begin toetsen leerjaar 2+3+4
kleuterglibberen K3 (Ieper)
zwemmen leerjaar 2+4
bib leerjaar 4+5
einde toetsen lager
kleuterglibberen K2 (Ieper)
bib leerjaar 2+3
bib leerjaar 6
kerstmarkt
zwemmen leerjaar 2+4
schaatsen L3 (Ieper)
rapportbesprekingen + kleutergesprekken
17u30-19u : Infoavond nieuwe peuters na nieuwjaar (4)
kerstmaaltijd

KERSTVAKANTIE
Ma 07/01
Di 08/01

Do 10/01
vr 11/01

zwemmen leerjaar 2+4
bib leerjaar 4+5
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
nieuwjaarsbijeenkomst personeel + ouderraad
clb consult leerjaar 6 + leerjaar 1 (gehoor)
bib leerjaar 2+3
bib leerjaar 6

ZORG in ’t kort…
Vanaf het tweede kleuter tot einde lagere school kan het zijn dat je kind zorg krijgt.
Wanneer de zorgcoördinator kortstondig bijspringt, krijgt men een sticker in de agenda. Zo
weet je dat je kind wat ondersteuning kreeg van de zorgcoördinator. Helemaal geen reden
tot paniek ! De sticker vermeldt ook heel kort waarvoor er ondersteuning was.
Een drietal keer per schooljaar bespreekt de school een aantal kinderen met het clb. Dit zijn
casussen waarover de school zich meer wil informeren of verder onderzoek wenst en de
expertise van het clb wil inschakelen. Op het moment dat je zoon/dochter besproken zal
worden met het clb, zal je op de hoogte gebracht worden via de agenda. Na de gesprekken
komt feedback naar de ouders. In deze periode komt dit op de rapportbesprekingen of
kleutergesprekken.
Zijn de kortstondige momenten van ondersteuning niet voldoende dan kan vanaf het derde
kleuter t.e.m. het derde leerjaar een individuele zorgwerking opgestart worden. De leerling
geniet van wekelijks één of twee halve uren ondersteuning van de zorgcoördinator op
vlakken die wat moeilijker lopen (lezen, rekenen, schrift…). Is dit het geval, dan word je op

de hoogte gebracht via een brief. Ook als deze individuele zorg wordt beëindigd, brengen
we jullie hiervan op de hoogte.
Vanaf het vierde leerjaar worden de individuele zorgmomenten afgebouwd en helpt de
zorgcoördinator enkele uren in de klas. Als team gaan we op zoek naar de specifieke
zorgbehoeftes van uw kind (gatendictee, tafelkaart, …) en passen we die toe.
De zorgcoördinator kan de zorg voor je kind steeds toelichten in een persoonlijk gesprek.
Maak hiervoor best vooraf een afspraak.

Besprekingen
De rapportbesprekingen/kleutergesprekken gaan door op dinsdagavond 18 december. Via
een brief wordt het precieze uur vastgelegd. Ook de ouders van de kleuters krijgen de kans
om even met de juf te praten. We trakteren alle ouders graag weer op een glaasje glühwein.

Oei, te laat…
Het gebeurt vaak dat kleuters/leerlingen net te laat op school aankomen.
Graag een inspanning om de kinderen op tijd op school af te zetten aub!
We verwachten dat iedereen kan aansluiten in de rij naar klas vanuit de zaal
of speelplaats. Wie nadien aankomt, wordt geregistreerd als ‘laatkomer’.
Wie te vaak geregistreerd wordt als ‘laatkomer’ zal persoonlijk
aangeschreven worden.

Studiekeuzes zesde leerjaar
Ouders van het zesde leerjaar houden zich best vrij op
donderdagnamiddag 31 januari (13u15). Het CLB van Ieper komt
die namiddag op school om alle mogelijke richtingen van het
middelbaar voor te stellen. Lukt die namiddag helemaal niet, dan
kan je dezelfde sessie ook regionaal volgen. Neem in dit geval
contact op met het clb Ieper. Dit is een algemene voorstelling van
alle mogelijke richtingen. Voor de paasvakantie krijgen de
kinderen hun persoonlijk advies van de leerkracht mee naar huis.
Na de paasvakantie kan dit advies nog verder toegelicht worden in een gesprek met de
leerkracht. Hierover volgt later nog meer info.

Inschrijvingen peuters 2019-2020
De inschrijvingen voor de nieuwe peuters schooljaar 2019 – 2020 komen héél
snel binnen. Broertjes en zusjes van leerlingen die bij ons al school lopen, krijgen
voorrang bij inschrijving. Mocht de inschrijving van hen nog niet helemaal in
orde zijn, gelieve hiervoor eens langs te gaan bij het secretariaat aub.

Update medische fiche
Vandaag kregen de kinderen ook een nieuwe medische fiche mee naar
huis. We willen voor alle kinderen een update, de fiche kreeg ook een
nieuwe layout. Graag alle gegevens invullen en terug meegeven naar de
klas aub.
Plaats je handtekening bij de klas waar je kind momenteel zit. Jaarlijks zal
de fiche terug meegaan naar huis en kunnen mogelijke wijzigingen
aangebracht worden. De fiche wordt jaarlijks terug voor akkoord
ondertekend.

