Nieuwsbrief april 2019

Beste ouders
Onze lentewandeling van afgelopen zondag 24 maart was alweer een schot in de roos. Het werd een
stralende start van de lente! Het weer was ons alvast heel goed gezind. Via een reis door de tijd
belandden we van de dinotijd naar de ruimte. Dank aan allen die een handje toestaken en vooral aan
wie de wandeling en de aankleding voorbereidde.

We willen graag onze werking van onze school blijvend bijsturen. Drie jaar geleden deden we een
ouderbevraging. We kregen overwegend heel positieve feedback (dat doet ook eens deugd) en ook
enkele aandachtspunten die we zo goed mogelijk probeerden aan te pakken, zie onder.
Verkeersveiligheid:
•
•

•

In samenspraak met het gemeentebestuur kwam er betere signalisatie
(potloodborden, zone 30)
Zebrapaden werden opnieuw beschilderd. Het wegdek in de Stationsstraat
ondervindt hechtingsproblemen. In de paasvakantie gaat men hier een blijvende
oplossing voor uitwerken.
De school investeert, in samenwerking met de oudergeleding van de schoolraad,
sterk in route2school voor een veilig fietsnetwerk in en rond de schoolomgeving.

•

•

Hierbij werd gevraagd om de knelpunten rond de school op te lijsten. Jullie kregen
hier digitaal de mogelijkheid om dit via route2school in te vullen. We merkten hierbij
een te geringe respons om daadwerkelijk met de bevoegde instanties in overleg te
gaan, vandaar dat we kinderen van de bovenbouw en jullie zelf in een enquête van
de onmiddellijke schoolomgeving betrekken. Deze resultaten worden op de
schoolraad van 26 april besproken en dan overgemaakt aan de bevoegde schepen en
wijkagent.
• Ik zou nog eens op jullie medewerking en medeverantwoordelijkheid willen wijzen
om het schoolpoortje steeds dicht te houden bij het binnen komen of verlaten van
de school.
Veiligheid van de speelplaats. De voorste palen zijn reeds bekleed om valgevaar te
voorkomen. De achterste zijde zal pas behandeld worden wanneer het afdak is vergroot en
deze werken achter de rug zijn. Helaas zijn de werkzaamheden hiervan door de aannemer
opgeschoven.
Pestbeleid: De ouders zijn meestal tevreden, maar zagen hierin nog groeikansen.
• We namen dit ook mee, vooral ook bij de speelplaatswerking, waarbij de meeste
conflicten zich voordeden. De speelplaatswerking werd aangenomen. Maandelijks
komt er een veranderende spelimpuls. Er kwamen tuinbanken met rustige speel- en
leesbakken. Er is nu ook een rustig huisje geplaatst (grijs tuinhuisje). De leerlingen
van de leerlingenraad zijn volop bezig om de werking hiervan op poten te stellen en
zich over de inrichting te buigen.
• Er is reeds een stappenplan waarbij de directie de kinderen die pesten opvolgt.
Samen met de zorgcoördinator proberen we consequent de afspraken op te volgen
die met de kinderen zijn gemaakt.
• Samen met de zorgcoördinator en de leerkrachten investeren we in preventief en
herstelgericht werken. Meer openheid creëren: durven vertellen dat je gepest wordt.
• We werken ons pestbeleid tweevoudig uit (begeleiding en opvolging naar
‘slachtoffers’ en ‘pesters’ en geven vanuit de klas de kinderen een taal vanuit de
sociale vaardigheden).

In de maand april krijgen jullie terug de kans om mee te doen aan onze oudertevredenheidsenquête.
Het invullen ervan vraagt maar een vijftal minuutjes van jullie tijd. Indien er toch nog problemen
optreden bij het invullen van de enquête, laat het gerust weten. De resultaten worden jullie later via
mail meegedeeld. Ouders die thuis niet over een computer beschikken, kunnen bij directie of
secretariaat terecht om deze enquête op een schoolcomputer in te vullen.
Ik geef hier alvast de link mee: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x7yqBrbFEqAFsrwrqaiyHO9i7cLAmFJsznJc9kTpsJUMFBaU0I0STZIODE1RlFUVjJZUFNVR0g0Ri4u. Ouders die
de enquête op papier wensen, geven een seintje aan het secretariaat.
we sluiten de enquête af op vrijdag 26 april. Doet u allen mee? Alvast heel hartelijk dank voor uw
deelname.
1april: We starten onze aprilmaand met een eerste sportdag voor de lagere school. Omdat we dit
jaar geen sportklassen meer kunnen organiseren, opteerden we ervoor om toch in twee sportdagen
te voorzien. Bewegen is immers heel belangrijk voor onze kinderen en het proeven van verschillende
sporten doet hen misschien nog meer zin krijgen om iets uit te proberen. De sportdag gaat door in de
sporthal van Overmere. De leerlingen van L1-L3 gaan met de bus, kinderen van L4-L6 vertrekken met
de fiets. Iedereen is ten laatste om 8u30 op school. De eerste fietsgroep vertrekt dan reeds. Meer
info lees je in de brief betreffende de sportdag.
In diezelfde week is het ook zwemmen: op dinsdag 2 april voor K3, L1 en L2, op vrijdag 5 april voor
L3,L4, L5 en L6; Op dinsdag 30 april gaat K3,L1 en L2 nog eens zwemmen.
Opgepast!!! Op dinsdag 2 april is er GEEN HUISWERKKLAS!
personeelsvergadering.

De leerkrachten hebben dan

Ook onze kleuters bewegen extra mee deze eerste week van april want woensdag is het de Woogie
Boogiebeweegdag waar kleuters op leuke muziek verschillende bewegingen kunnen maken.
Vrijdag 5 april is het sobere maaltijd. Het is fijn om te zien dat zo veel kinderen solidair zijn en
meedoen met de sobere maaltijd. Die dag is er geen warme maaltijd mogelijk!! Op die manier kunnen
we zo’n €700 storten aan ons sponsorkindje en Munna Munni. Dank u wel!
De paasklokken zijn uw kind niet vergeten. We hebben alvast de eitjes besteld. Na de paasvakantie
krijgt uw kind deze mee. Het zou nu nog wat vroeg zijn, de klokken moeten nog in Rome vertrekken.
In de paasvakantie wordt er in de derde kleuterklas zonwerende folie geplaatst. We willen het effect
in deze klas uittesten. Als dit voldoet, komt dit in de toekomst in meerdere klassen. Hier hangt wel
een prijskaartje van een €1000 aan vast voor één klas. Vandaar dat we de functionaliteit hiervan eerst
willen uittesten.
De gemeente zorgt op woensdag 24 april weer voor een spetterende buitenspeeldag op het
Ankerpunt in Serskamp. Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar zal er weer een groot aanbod aan
spelmateriaal en spelimpulsen voorzien worden. Dit groot spelspektakel gaat door van 14 uur tot 17
uur en is volledig gratis.
Op 25 april gaat K3 van 9u00 – 11u30 naar de kleuterboemeldag in Overmere. Meer info volgt via de
melkbrief.
Vrijdag 26 april hebben L5 en L6 een studiereis met de bus naar Technopolis in Mechelen met de bus.
Ze zullen later terug zijn op school. Meer info volgt later in een brief.
Op 28 april organiseert de gemeente een Family Fair in het Ankerpunt te Serskamp. Meer info via de
Wiki link (agenda) op onze website. Een grote aanrader voor een leuke familiedag.
Niet vergeten: maandag 29 april om 20u00 vergadering vriendenkring. Wie graag een handje wil
toesteken op het schoolfeest is ook hartelijk welkom.
Hou alvast zondag 19 mei vrij voor het schoolfeest!!!
Hilde Kerckaert
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De vetgedrukte mededelingen hebben betrekking op de directie. Zij is die dag niet op school.

