KALENDER 1e TRIMESTER

SCHOOLTEAM

Zwemdata → zie schoolwebsite en jaarkalender

MAILADRESSEN

Klassikaal oudercontact
Maandag 30/08/2021
Start schooljaar + koffiebar OC (ov)
Woensdag 01/09/2021
Start warme maaltijden en drankjes
Maandag 06/09/2021
Info – avond skivakantie L5 – 6
Vrijd 17/09/2021
Verkeersweek
Ma 27/09 t.e.m. donderdag 30/09/2021
Belevingsloop LS (i.p.v scholenveldloop)
Donderdag 30/09/2021
Schoolfotograaf
Vrijdag 01/10/2021
Saved by the bell + “Dag van de leerkracht”
Dinsdag 05/10/2021
Vrijaf
Woensdag 13/10/201
Week van het bos: Ma 11/10/2021 t.e.m. vrij 15/10/2020
Naar het bos (brieven volgen)
Pedagogische studiedag
Woensdag 20/10/2021
Vodden en schroot OC
Zaterdag 23/10/2021
Meespeeldag
Woensdag 27/10/2021
Halloween op school
Vrijdag 29/10/2021
Rapport 1 LS → OUDERCONTACTEN ENKEL OP

DIRECTIE directie@tluikertje.be

zie voorstelling en “wie is wie” op website
Richt uw vraag naar het correcte adres aub!

‘t OPEN
LUIKJE
klassikaal oudercontact

FACTURATIE & ADMINISTRATIE: administratie@tluikertje.be
ZORG

KLEUTER

zorgkleuter@tluikertje.be
zorglager@tluikertje.be

peuter@tluikertje.be
kleuter1@tluikertje.be
kleuter2@tluikertje.be
kleuter3@tluikertje.be

BEWEGINGSOPVOEDING

bokleuterschool@tluikertje.be
bolagereschool@tluikertje.be
ICT

ict@tluikertje.be
OUDERCOMITÉ

Kris@oudercomite-nijverseel.be
→ data (zie jaarkalender):

LAGER

leerjaar1@tluikertje.be
leerjaar2@tluikertje.be
leerjaar3@tluikertje.be
leerjaar4@tluikertje.be
leerjaar5@tluikertje.be
leerjaar6@tluikertje.be

terug
naar
school

AANVRAAG

Vrijdag 29/10/2021
Herfstvakantie
Ma 01/11/2021 t.e.m. zondag 07/11/2021
VRIJAF
Donderdag 11/11/2021
QUIZ oudercomité
Zaterdag 19/11/2021 (meer info volgt)
Grootoudersfeest KS
Donderdag 09/12/2021 +
Vrijdag 10/12/2021
Kersthappening OC
Vrijdag 17/12/2021
Meespeeldag / Oudercontact KS + LS
Woensdag 22/12/2021
Kerstvakantie
Vrijdag 24/12/2021 (vanaf 12u!!!) t.e.m. zondag
09/01/2022

VBS ’t LUIKERTJE
Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk

Het aangepaste schoolreglement, de volledige schoolkalender en de
privacyverklaring vind je ter raadpleging op onze schoolwebsite!

www.tluikertje.be

https://www.facebook.com/tluikertje.be/

`
• Wieltjesdag op dinsdag tot herfstvakantie
• Niveaulezen lagere school op DONDERDAG
• Hulpcheques invullen a.u.b.!

Wetgeving en actualiteit
• GDPR: zie privacyverklaring + toestemming foto’s /
contactpersoon
• Lerarenplatform
• Vervangingen: juf Sarah of co – teachers
• Vanaf 01/09/2020 : leerplicht naar 5 jaar! (K3) Enkel recht
op schooltoelage bij min. 290 halve dagen aanwezig
• Vanaf 2021 – 2022: verplichte taaltest (K3 i.p.v. L1) =
KOALA!
• Max. factuur = 45/90 euro: 1e graad betaalt ieder maar de
helft van de zwemfactuur!
• Wij vragen GEEN BOTERHAMMENTAKS.
• Digitaal aanmeldings- en inschrijvingssysteem loopt door!
• Aanvangsbegeleiding: Juf Maria > meester Peter (vanaf
januari)

Belangrijke herinneringen
• WIJ KOMEN OP TIJD NAAR SCHOOL, indien we te
laat zijn, komen we samen met het kind eerst langs op het
secretariaat.
• BLIJF REKENING HOUDEN MET DE UREN VAN DE
SCHOOLSTRAAT! De politie tolereert niemand met een
voertuig in deze straat wanneer de straat gesloten is, voor
de veiligheid van jullie kinderen! Let ook op je
parkeergedrag!
• De boekentassen worden ’s ochtends op de speelplaats
geplaatst! (tenzij men met de fiets komt)
• Woensdag = FRUITDAG
• Geen snoep in de (verplichte) brooddoos (met naam op)
a.u.b.!
• Verplichte koekendoos (met naam op)Verplichte
drinkbus (met naam op), we geven allen toch om het
milieu! ☺
• Gelieve op ALLES de naam van uw kind te zetten aub!
(ook op kledij)
• BIJ ZIEKTE TIJDIG VERWITTIGEN aan klasleerkracht
Neemt uw kind warme maaltijden? Bel het secretariaat
vóór 9u, zodat we deze kunnen afbestellen!
• Ziektebriefjes (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen) 4 x per
jaar door ouders, nadien doktersbriefje! (enkel LS en K3)
• “Medische wijzigingen” doorgeven!
• Medicatie kan enkel op school toegediend worden wanneer
het document is ingevuld door een dokter!
• Zwemmen blijft 2 – wekelijks op maandag (zie kalender)
• Eerste zwembeurt op 06 september 2021: 1 - 2 - 3 - 6 LS

Ochtendbel om…. 8u45!
woensdag = om 8u30!
KALENDER ( opvallendheden)
★ Verkeersweek = 2 weken verlaat
★ Dit schooljaar ook GEEN kaas- enwijnavond!
★ Oudercontacten
★ KS: bij ‘ontwikkelboekjes’ (dec – juni)
★ LS: bij rapport 2,3 en 5 (dec – febr – juni)
★ Kunnen altijd extra op aanvraag!
★ Halloween op school
★ QUIZ oudercomité = NIEUW
★ Grootoudersfeest KS (2 data):
meer info volgt nog
★ Kersthappening = week vervroegd
★ TRIM 2 = Kind- en ouderenquête
★ Week tegen pesten EN carnaval
vòòr krokusvakantie
★ Gezondheidsweek MET 2 sportdagen
!!! NIEUWE DATUM (KS) = 10/05
★ Schoolfeest = zaterdag 21 mei 2022
★ Data van schoolreizen voorlopig nog
“onder voorbehoud”

Telefonische permanentie Secretariaat

 052 35 04 41
08u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00 (niet op woensdag)

Nieuws en prioriteiten
• Communicatie via mail (zoveel als mogelijk); ook vanuit het
secretariaat.
• Facturen: mogelijkheid tot domiciliëren
• Hoofdprioriteiten school =
• ZILL; “Ontwikkeling van wiskundig denken” = evaluatie
• Media en de “DIGISPRONG”
• Nieuwe methodes
• Minimax(ine) initiatie Frans van K3 > L4 (sinds jan 2021)
• Reken maar (LS)
• Infrastructuur:
• Zomer 2022 starten we met de bouw van een verdieping op
onze nieuwbouw! (zie Pelicano - fonds)
• Nieuwigheden
• Co – teacher per graad (LS)
• Project “anderstaligheid”
• Bijkomende leerkracht “muziek”
• Enkel kinderen met warme maaltijden eten nog in de
refter – boterhammen worden in de klas(groep)
gegeten (ook KS)
• Doorlopende projecten
• Sommige leerlingen zullen geselecteerd worden voor de
“kangoeroe – klas” / “groeigroepjes”
• Inspraak door kinderen: HIKIBE / PESTBUDDIES / MOS
• Externe ondersteuning: contactgegevens logopedisten e.d.
doorgeven aan de school aub! Dat is belangrijk voor
afstemming met elkaar

