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Beste ouders,
De eerste toon is gezet! De voorbije week is er al heel wat gebeurd. Kennismaken met de
nieuwe klasgenootjes, met de juf, met een nieuwe speelplaatsindeling … Een heleboel dus!
Bovendien mochten we weer enkele nieuwe leerlingen verwelkomen die graag bij ons school
willen lopen. We heten ze dan ook van harte welkom en hopen dat ze zich hier snel “wel in hun
vel” voelen. Ook de groep van het eerste leerjaar mag er weer zijn. Maar liefst 35 kinderen
startten hun schoolloopbaan in de lagere school. Ook voor deze leerlingen hopen we dat het
een mooie start mag zijn.
De leerkrachten hebben op hun beurt onder de vakantie, naar jaarlijkse gewoonte, bergen werk
verzet om het jullie kinderen aangenaam te maken ongeacht welk weer het was. Bovendien zijn
er ook nog enkele wissels gebeurd op onze school om de organisatie rond te krijgen. Zo vinden
we juf Charlotte terug in het eerste leerjaar en juf Veronique in het vijfde leerjaar. Juf Caroline
zal dan weer het vierde leerjaar mee gaan ondersteunen alsook Monique bij haar administratieve
werk.
Ook de mensen van het onderhoud en de klusjesman hebben het beste van zichzelf gegeven
om onze school weer te laten stralen als weleer. Wie we zeker niet mogen vergeten zijn onze
secretaresses die eveneens al enkele weken aan de slag zijn om alle papierwerk in orde te
brengen.
Ook het oudercomité was al van de partij op het open uurtje en was actief in het kader van ons
nieuw jaarthema.
Willen we dan maar snel aan dit sprankelend schooljaar beginnen en mekaar helpen ons “wel in
ons vel” te laten voelen?
Let’s gooooooooooooooooooooo!
Wim Mertens, directie

ALGEMENE INFO
Veiligheid boven alles!!
Om de kinderen veilig naar de school te brengen, raden we aan om de ingang
van het park te gebruiken.
Er wordt steeds vanuit de school gevraagd om met een fluohesje naar school
te komen.
Dit werd door heel wat kinderen al prima nageleefd waarvoor proficiat!!
Wat de veiligheid op de speelplaats betreft, willen we ook nog wat in de aandacht brengen.
Gelieve uw kind tot in de voorbewaking te brengen of afscheid te nemen aan de lijnen die
daarvoor voorzien zijn(gele aan de bruine poort en een lijn ter hoogte van het muurtje aan het
park) wanneer er buiten bewaking is. Om het afscheid niet te bemoeilijken, willen we ook vragen
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meteen door te gaan en niet te blijven wachten tot het belt. Dit maakt het afscheid soms moeilijk
voor andere kinderen.
Voor het welzijn van de kinderen en de goede werking van de school vragen we deze oproep
respectvol na te leven.
’s Avonds willen we vragen om buiten de schoolpoort te wachten aan het kruispunt tot de
leerkrachten de poort geopend hebben en de rijen de school verlaten hebben. Voor de ingang
aan het park willen we vragen in het Zevensprongstraatje te wachten.
Mocht u toch de speelplaats moeten betreden om een kleuter op te halen, vragen we de
kinderen niet meer te laten spelen op het speeltuig. Na het belteken mag er niet meer
gespeeld worden op het speeltuig.
Alvast bedankt voor uw medewerking. Op deze wijze kan het aankomen aan school en het
verlaten van de school vlot verlopen.
Preventieve luizencontrole
In samenwerking met het CLB vragen we thuis, na elke langere schoolvakantie,
een preventieve luizencontrole te doen met de nat-kam methode. Hoe je dit moet
doen, vind je terug in een filmpje op onze website bij opvoedingstips.
Schoolbrochure
Alle kinderen krijgen vandaag een nieuwe schoolbrochure mee. Gelieve het bijgevoegde
instemmingsformulier te ondertekenen en af te geven aan de juf.
Privacy
Zoals jullie wellicht reeds via de media vernamen, is de privacywetgeving
strenger geworden. Ook als school kregen we hierrond de nodige richtlijnen
vanuit ons schoolbestuur. Dit schooljaar vragen we dit opnieuw maar vanaf nu
blijft deze toestemming gelden tot het 6de leerjaar. Bij wijziging steeds contact
opnemen met het secretariaat of directie. Alvast bedankt!
Wel in mijn vel!
Naar aanleiding van het jaarthema “Wel in mijn vel” komen er
gedurende het schooljaar verschillende thema’s aan bod om zo het
welbevinden van uw kind te bevorderen.
We starten met het thema “Fit en wel, sportief ben ik wel”.
Gedurende 2 maanden zullen we de kinderen aanzetten om zoveel
mogelijk te bewegen, dit zowel tijdens als na de lesuren!
Dit doen we door o.a. deel te nemen aan de ”maand van de sportclub” i.s.m. de sportdienst van
de gemeente Brecht.
De kinderen krijgen bij deze nieuwsbrief een stempelkaart en een ballon.
De bedoeling van de stempelkaart is dat ze:
1) Naar een training van een nieuwe of eigen sportvereniging gaan en daar de kaart laten
afstempelen. (mogen ook sportverenigingen zijn buiten Brecht…als ze maar sporten!)
2) Op woensdag 18/9 in hun favoriete sportoutfit naar school komen en deelnemen aan de
activiteit die georganiseerd wordt door de werkgroep “gezondheid”.
3) Deelnemen op woensdag 25/9 aan de veldloop. De 3de stempel zal daar gegeven worden
door de sportdienst. (zeg dus aan de kinderen dat ze hun kaart dan moeten meebrengen!)
Volle stempelkaarten mogen afgegeven worden bij de sportdienst. Hiervoor ontvangen de
leerlingen een sportcadeau.
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Met de BRECHT-BALLON kunnen de kinderen deelnemen aan de “sportersbelevenmeerfotowedstrijd”. Meer info hierover kunnen jullie vinden op de eerste pagina van het
informatieblad Brechts Nieuws dat begin september in alle brievenbussen valt.
Een sportieve start dus van het schooljaar!
“Wel in mijn vel”, ook voor leerkrachten.
De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe mogelijkheden gekomen om met mekaar
in communicatie te gaan. Denk maar even aan facebook, messenger, whatsapp, …
Deze knappe middelen zorgen er echter voor dat we steeds bereikbaar zijn. We
stelden echter ook vast dat deze communicatiemiddelen in het verleden vaak
gebruikt werden om leerkrachten te contacteren. In het kader van “welzijn op het
werk” maakten we de afspraak dat leerkrachten alleen bereikbaar zijn per mail, de persoonlijke
contacten ’s ochtends/’s avonds of het briefje in de agenda. Uiteraard zijn er in het verleden al
privénummers doorgegeven. We vragen deze dus niet meer te gebruiken. In geval van nood kan
u in een weekend dus gerust per mail een melding doen.
We rekenen hiervoor op jullie begrip zodat leerkrachten zich niet ongemakkelijk hoeven te voelen
wanneer ze niet reageren op multimediaboodschappen van ouders (met uitzondering van mail).
Op deze wijze ondersteunen jullie als ouder ook ons jaarthema.
Bevrijdingsfeesten

Om de 75-jarige bevrijding te
herdenken, volgt een colonne
militaire voertuigen
verschillende trajecten doorheen
gans Europa. Dit kon u reeds via
de media vernemen.
In het traject 'Slag om de
Schelde' houdt deze colonne op

dinsdag 10 september halt in het centrum van Brecht.
Zo’n 70 militaire voertuigen verzamelen in de Gasthuisstraat-Lessiusstraat.
Van 09.00 tot 10.00 uur hebben bezoekers een unieke kans om de colonne vanop de eerste rij te
ontdekken.
De scholen van Brecht werden uitgenodigd de colonne toe te zwaaien zoals dat gebeurde bij de
bevrijding destijds. Om dit georganiseerd te krijgen, vragen we om de kinderen ten laatste 8.30
uur aan de school af te zetten zodat we tijdig de colonne kunnen toezwaaien en bezoeken. In
bijlage vindt u nog een brief vanuit de gemeente die u informeert naar verkeershinder toe in onze
schoolomgeving.

… op dinsdag, 10 september 2019 er een infoavond is voorzien
om 19.30 uur. Gelieve het bijgevoegd strookje ten laatste
maandag, 9 september 2019 te bezorgen aan de klasleerkracht.
We verwachten jullie rechtstreeks in de klassen!
Tot volgende week!
Leerkrachten en directie
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LEERJAARGERICHTE INFO
Eerste bibbezoek.
ü dinsdag, 10 september ; 2de, 5de en 6de leerjaar
ü vrijdag, 13 september ; 3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
Deze leerlingen bezoeken op vrijdag, 13 september het bijenteeltmusum in
Kalmthout. Onder leiding van een gids komen zij daar alles te weten over het
ijverige bijenvolkje.
In de namiddag begeleidt een gids hen door de Kalmthoutse heide. Degelijke
stapschoenen zijn hierbij geen overbodige luxe. In hun rugzakje mogen ze zeker hun picknick en
drankje niet vergeten! Ook een regenjas is zeker aangewezen.
De verplaatsing naar Kalmthout zal gebeuren met de bus.
vertrek: 9 uur - aankomst: 15.30 uur
De onkosten voor deze uitstap komen op de volgende schoolrekening.
Duimen maar voor mooi weer!

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Infoavond
De ouder(s) van …………………………………………………………… klas …………
zal (zullen) op de infoavond, dinsdag, 10 september om 19.30 uur …
O aanwezig zijn met … personen
O niet aanwezig zijn.
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