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Welkom in onze school!

Beste ouders,

Namens alle teamleden van harte welkom op onze school en dank voor het
vertrouwen dat jullie in ons stellen.
Via deze brochure willen wij jullie een idee geven van het reilen en zeilen in ‘t
Venneke.
Twijfel zeker ook niet om tijdens het jaar een gesprek aan te vragen indien jullie
vragen, suggesties of problemen hebben.
Alvast een aangenaam en leerrijk schooljaar toegewenst!
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Lagere school
1ste leerjaar A
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1ste leerjaar B
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2de leerjaar A
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3de leerjaar B

Christophe Heyndrickx

4de leerjaar A
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Zorgteam
Zorg kleuters en 1ste leerjaar:
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Lichamelijke opvoeding kleuterschool en lagere school:
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Lichamelijke opvoeding lagere school:
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Levensbeschouwelijke vakken
Katholieke godsdienst:
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Niet confessionele zedenleer:
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Islam:
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Extra ondersteuning
GON-begeleiding:

Katrijn Stoop

Anderstalige nieuwkomers:
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Onderhoudspersoneel
Rosette Jacops
Amena Hauari
Marina De Wachter
Stefan Aarts

Wanneer kan je kind naar de kleuterschool?

In Vlaanderen kunnen kinderen naar school de eerste schooldag na de
schoolvakantie wanneer ze 2 jaar en 6 maanden geworden zijn. Nadat een kleuter
drie jaar is geworden, kan hij op eender welk ogenblik instappen.

Instapdata voor kleuters:
- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na Hemelvaart

Inschrijvingen

Om je kind te laten inschrijven, vragen wij volgende documenten mee te brengen:
Kids-ID of SIS-kaart.

Dagindeling

Voormiddag
Om 8.10 u gaat de schoolpoort open en wordt iedereen ontvangen op de
speelplaats.
Gang 1:
- Van 8.25u tot 10.05u: les
- Tussen 10.05u en 10.20u: speeltijd
- Van 10.20u tot 12.00u: les
Gang 2:
- Van 8.25u tot 10.25u: les
- Tussen 10.25u en 10.40u: speeltijd
- Van 10.40u tot 12.00u: les
-

Middag
-

De kinderen worden afgehaald aan de achterzijde, op de speelplaats.
De kinderen, waarvan beide ouders werken, gaan met één van de
leerkrachten naar de eetzaal en blijven na de maaltijd op de speelplaats.

Namiddag
- Om 13.15u gaat de schoolpoort terug open.
Gang 2:
- Van 13.30u tot 14.20u: les.
- Tussen 14.20u en 14.35u: speeltijd.
- Van 14.35u tot 15.25u: les.
Gang 1:
- Van 13.30u tot 14.40u: les.
- Tussen 14.40u en 14.55u: speeltijd.
- Van 14.55u tot 15.25u: les.
-

De kinderen worden afgehaald aan de poort van de Vennestraat of de
Kerkstraat, of verlaten de school met de rij.

Hapje en sapje
Voor de speeltijden (om 10.05 u. en 14.20 u.) mogen de kinderen een versnapering
(stuk fruit, boterham, koekje zonder chocolade,…) opeten. In het kader van ons
afvalbeleid vragen wij om dit alles mee te brengen in een herbruikbaar doosje. Er
zijn gaan papiertjes toegelaten!
Het water voor te drinken graag in een hervulbaar flesje . Zo houden we het briken blikvrij op school! Gelieve dit flesje grondig te spoelen voor hergebruik.

Maandag en woensdag zijn vaste fruitdagen in ’t Venneke. Een goede gewoonte
sinds elf jaar.
Dan wordt er enkel fruit gegeten tijdens de pauzes, dus géén koeken !
Gelieve het fruit te schillen en te snijden.

EXTRA MUROS
= Leeruitstappen ( toneel, film, museum,…) en ééndagsreizen dienen vooraf
betaald te worden. De school betaalt zelf steeds de helft van het saldo.
MIDDAGMAAL
Tussen 12.00u en 13.15 u. worden de leerlingen opgevangen die ’s middags thuis of
bij familie niet terecht kunnen. Dit vraagt heel wat organisatie en is bovendien een
extra belasting voor het personeel.
Vandaar dat ik alle ouders wil verzoeken om de kinderen enkel op school te
laten ineten als er géén andere oplossing is.
Alvast dank voor de medewerking !
Eigen lunchpakket + drank naar keuze (melk, water, of fruitsap) kost 0.80
euro/dag

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat wanneer een leerling jarig is, hij/zij iets meebrengt om te
trakteren bij zijn/haar klasgenoten. Ouders hebben vaak de gewoonte om dan eens
cakejes, snoepjes, koekjes, … mee te geven en denken minder snel aan een
gezonde traktatie zoals bv. een stuk fruit.
Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. Denk hierbij aan fruit, rauwkost (bv.
kerstomaatjes), yoghurtje, rijstwafel, … Een traktatie moet vooral leuk en
feestelijk zijn, maar dat kan ook perfect met gezonde ingrediënten. Snoepjes of
minder gezonde traktaties zullen in de boekentas meegegeven worden. Zo kunt u
als ouder zelf beslissen of en wanneer uw kind dit kan opeten.
Het hoeft niet altijd eten of drinken te zijn.
In plaats van een traktatie voor de leerlingen kan je ook aan de juf vragen om een
cadeautje mee te brengen voor in de klas bv. een puzzel, een boek, een
gezelschapsspel, …
Een klein speelgoedje (bv. potlood, bellenblazer, …) of stickers voor elk kind zijn
ook feestelijke traktaties.

Afvalarme school

Voor een gezonde en afvalarme school!
Wij willen zorg dragen voor het milieu op onze school.
Daarom enkele afspraken:
- Ons fruit en koekje bewaren we in een koekendoosje zonder papiertje. Dit zorgt
alvast voor knapperige koekjes, vers fruit en minder afval!
- Onze boterhammen houden langer vers in een boterhammendoos.
- Teken je koeken- en boterhammendoos met je naam.

Afwezigheden
Vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn leerlingen leerplichtig. Bij ziekte dient er dus een
wettig afwezigheidsattest te zijn.
Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen moeten door een
medisch attest gewettigd worden.
Bij elke andere afwezigheid volstaat een verklaring, ondertekend door één van de
ouders of door de persoon die de leerling wettelijk of feitelijk onder zijn hoede
heeft. Hiervoor ontvangt u in het begin van het schooljaar voorgedrukte
afwezigheidsbriefjes.
Voor kleuters zijn deze briefjes nog niet nodig ( indien ze jonger zijn dan 6 jaar).
De school heeft echter graag dat bij langere afwezigheid een doktersbriefje wordt
afgegeven. Het is wel wenselijk dat de ouders de school verwittigen indien hun
kind afwezig is wegens ziekte.

Voor- en naschoolse opvang

Tussen 7.00u en 8.10u is er vooropvang voorzien in’t Appelboompje, de
buitenschoolse kinderopvang van de gemeente op de Boomsesteenweg. Kinderen
die van deze dienst gebruik maken, worden met een busje naar school gebracht.
Van 15.30u tot 18.00u is er opvang voorzien in de buitenschoolse kinderopvang van
de gemeente op de Boomsesteenweg. De kinderen die van deze dienst gebruik
wensen te maken, worden meteen na schooltijd met een busje opgehaald.
Voor inschrijving in’t Appelboompje:
Boomsesteenweg 67
2830 Willebroek
tel. 03 866 35 59

Adreswijziging en/of wijziging telefoonnummer

Elke adreswijziging of wijziging van het telefoonnummer dient onmiddellijk te
worden gemeld aan de directie, leerkracht of administratieve medewerker!

Op tijd komen!

We verwachten dat onze kleuters tijdig op school zijn. Laatkomers verstoren het
lesgebeuren en missen belangrijke leermomenten !
Kinderen die meer dan eens te laat komen , zullen worden beschouwd als onwettig
afwezig. De school zal in zo’n geval een begeleidingsdossier openen met het CLB.

Communicatie

Wie een juf wenst te spreken, kan dat na schooltijd ,’s morgens voor de aanvang
van de lessen of na afspraak.

Toedienen van medicatie

De leerkrachten mogen onder geen enkele voorwaarde medicijnen toedienen
zonder een attest van de dokter.

Betalingen op school

Opdat de leerkrachten niet te veel tijd moeten steken in de administratie van
tickets, reisgeld,….. verzoeken wij om tweewekelijks op donderdag telkens gepast
geld voor 14 dagen en een correct ingevuld betaalbriefje mee te geven met jullie
kind(eren) in het geldzakje dat je van de leerkracht kreeg.

Lichamelijke Opvoeding en zwemmen

De kinderen hebben dagelijkse bewegingsmomenten. Bovendien krijgen ze per
week 2 lesuren turnen.
We vinden het als school zeer belangrijk dat onze kinderen zich veilig kunnen
voortbewegen in het water. Daarom organiseren we gratis zwemlessen in De
Druppelteen te Kapelle-op-den-Bos. De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar gaan
tweewekelijks zwemmen, de leerlingen van het 3de leerjaar gaan elke week
zwemmen.
Gelieve steeds 2 handdoeken en zwemgerief in een zakje mee te geven.

Verzekering

Elke leerling van onze school is verzekerd bij lichamelijke ongevallen. Indien uw
kind op school een ongeval heeft gehad, dan geeft het secretariaat een
verzekeringsformulier mee naar huis. Een tussenkomst door de schoolverzekering
verloopt als volgt:
1. De dokter vult het verzekeringsformulier in bij de consultatie of behandeling.
2. U dient zo vlug mogelijk het verzekeringsformulier in op het secretariaat van
de school.
3. U betaalt zelf eerst alle onkosten (bijvoorbeeld van dokter, ziekenhuis en
apotheek).
4. U brengt zelf eerst alle onkostenbriefjes naar uw ziekenfonds. Daar krijgt u
een attest van het
remgeld (= het bedrag dat niet wordt betaald door het ziekenfonds).
5. Lever het attest van het remgeld in op het secretariaat van de school.
6. De schoolverzekering betaalt u het remgeld terug.

Leerlingenbegeleiding

Maatschappelijk werker: Sandra Boeykens
Psycho-pedagogisch consulent: Eva Magdaleens
Paramedisch medewerker: Brigitte Blijweert
Arts: Chantal Corbeel

Vestigingsplaats:
Ed. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
03/860.98.85

Ouderparticipatie

Wanneer er een activiteit wordt georganiseerd op school, spreken we de ouders
aan om te helpen. Bij de start van het schooljaar krijgen jullie een formulier
waarop je je verwachtingen kan doorgeven om betrokken te worden op school.

Schooltoelagen

Schoolonkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in
bepaalde gevallen een schooltoelage.
Voor dit schooljaar kunt u de aanvraag indienen tot en met 1 juni 2016.
Bedrag
Kleuters: vast bedrag van € 93,21
Lager onderwijs: van € 104,86 tot € 157,29
Meer info?
- Website: www.studietoelagen.be
- Bel gratis : 1700
- Schoolsecretariaat

Website
Ieders agenda is goed ingevuld. Dit is voor de agenda van onze school niet anders.
Om de activiteiten van u en van de school te kunnen plannen, is het belangrijk dat
wij u tijdig informeren.
De website van onze school is hiervoor een uitgelezen middel.
Van zodra wij iets nieuws te melden hebben of er schoolactiviteiten gepland
worden, plaatsen wij dit op de homepagina en de kalender van de website. Ook
foto’s worden regelmatig aangevuld zodat u het schoolgebeuren mee kunt beleven.
Hieronder tonen wij u waar u al deze informatie kunt vinden.
Volg ons op:
www.tvenneke.be

