NIEUWSBRIEF
Woensdag 2 september 2020
JAARTHEMA: „STAP JE MEE… SAMEN ZILLIG NAAR DE TOP”

Net zoals vorig schooljaar werken we met het jaarthema “Stap je mee… samen ZILLIG naar de top!”.
We leggen enkele nieuwe klemtonen die zichtbaar zijn in onze schoolwerking.

“ Stap je mee… SAMEN ZILLIG naar de top! ”
“SAMEN “
“SAMEN” is één van de belangrijkste pijlers geworden van onze werking.
Ondanks corona beklemtonen we toch “SAMEN” omdat we ervan overtuigd
zijn dat :
•

…we samen sterker staan dan alleen. ( COÖPERATIEF LEREN )

•

…samenwerken zoveel meer voldoening geeft.

•

…we geloven dat WIJ meer is dan de som van IK+JIJ.

•

…we in verbondenheid met elkaar iedereen willen optillen naar zijn/haar zone van naaste
ontwikkeling.

•

…we enkel door samen te werken, duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw vorm kunnen geven.

… naar de TOP!
We willen dat iedereen de top bereikt, elk op zijn eigen manier of met eigen hulpmiddelen. Welke
weg er naar de top ook gekozen wordt, er staan overal begeleiders klaar om aan te
moedigen, uit te dagen en te ondersteunen. ( INSPANNING en COACHING )
… met ZILL
Dit jaar is het nieuwe leerplan een feit. Het heet ZILL en dat is de afkorting van “Zin
In Leren, Zin In Leven”.
Wiskanjers en Wereldoriëntatie werden vorig jaar uitgediept. Ook dit jaar blijven we werken met de
tijdschriften van Averbode (zonnekind, zonnestraal en zonneland). Deze bieden we gratis aan omdat
het inspeelt op de actualiteit en het past in het kader van ons talenbeleidsplan waarmee we het lezen
bij onze kinderen promoten.
Dit jaar pakken we Nederlands aan. We doen dit met de “Taalkanjers”. Deze
methode streeft de Zill-ige visie na. We leggen onze
accenten dit schooljaar vooral op begrijpend lezen.
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…“LEER ONS ZELF DE TOP TE BEREIKEN"
(Link naar het ontwikkelveld “initiatief en verantwoordelijkheid” in het nieuwe leerplan.)
“Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en
zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.”
Het is belangrijk dat kinderen initiatief en eigen beslissingen durven nemen en dat ze dat op een
verantwoorde manier leren te doen. Daarom nodigen we ze veelvuldig uit tot kiezen, waardoor ze
vrijheid van denken ervaren. Met die vrijheid moeten ze op een verantwoorde wijze leren omgaan,
met respect voor de anderen.
We onderscheiden deze thema’s :
Zelfstandig leren zijn, een onderzoekende houding leren
aannemen, creatief en ondernemend zijn, gezond en veilig
leven en duurzaam leren leven.
In de kleuterschool wordt dit dag in dag uit en op elk moment
gestimuleerd. In de lagere school ook, maar de meest
gerichte inspanningen worden hier geleverd vanuit de lessen
Wero.
OVER BOOMHUTTEN EN PADDENSTOELEN…
Vorig jaar gingen we van start met onze “tweeklassige kleuterschool”. We bekijken de 2
kleuterklassen als één groot lokaal met 2 ruimtes : de boomhut en de paddenstoel. Onze kleutertjes
bekijken we als één groep met daarin muisjes, uiltjes en vosjes. In onze benadering van de kinderen
groeperen we ze telkens weer anders: de ene keer gemengd, de andere keer volgens hun
dierennaam en nog een andere keer de jongste en de oudste,… De inspiratie werd ons ingegeven
door het nieuwe leerplan ZILL en door de diverse scholen die we bezochten het voorbije schooljaar.
CORONA IS NOG NIET VOORBIJ

Door Corona werden we verplicht om grotendeels over te schakelen op digitaal onderwijs. Nu nemen
we uit de lockdown graag nog enkele aspecten mee: kinderen gaan meer digitaal aan de slag in de
klas en elke klas behoudt een klaspagina (website) waar kinderen gaande weg leren mee werken.
NIEUWE GEZICHTEN

Wij zijn een nieuwe school geworden met een eigen directeur. Na 18 jaar als juf op deze school gaat
juf Inge Mouton de uitdaging aan als directie. Juf Laura Buyse wordt de nieuwe juf van het derde
leerjaar. Welkom Juf Laura!
PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT

De onthaalbrochure met daarin onder meer het pedagogisch project en het schoolreglement kan
bekeken en gedownload worden via de schoolwebsite http://admintaborscholen.be/aalterbrug/.
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Begin september zal dit digitaal beschikbaar zijn. Ouders die liever een papieren versie willen,
kunnen dit aanvragen.

De verklaring van instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project is zeer
belangrijk voor de schooladministratie. Het document wordt meegegeven met de kinderen in de
eerste schoolweken en moet ingevuld en ondertekend terug komen.
Omwille van de privacy moeten we de ouders nu ook hun uitdrukkelijke toestemming vragen voor
het gebruik van beeld- en geluidsopnames van de kinderen voor o.a. de website. Ook dit
formulier moet ingevuld en ondertekend terug meegegeven worden.
Aandachtspunten uit het schoolreglement :
De aanwezigheid op school is heel belangrijk !
Het is belangrijk dat de kinderen tijdig aanwezig zijn op school! Bij ziekte of
afwezigheid vragen we de ouders om de eigen afdeling te verwittigen via 09/374
02 00 voor de Middelweg 105 en via 09/374 64 19 voor de Sint-Godelievestraat
24. Gelieve bij telefonisch contact de eventuele warme maaltijd te annuleren.
Verlaging van de leerplicht! Nu vanaf 5 jaar in de kleuterklas!

‣

Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt vanaf 1 september 2020 een leerplicht van
minstens 290 halve dagen aanwezigheid!

‣

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar
beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, telt die mee
voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.

‣

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die
onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag
verliezen. Ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat
je kind kleuteronderwijs volgde.

‣

We verwachten dat je de afwezigheid van je kleuter voor 9 uur meldt aan de juf of het
secretariaat.

‣

Als je kleuter geboren is in 2015 moet je een afwezigheidsberichtje invullen en bezorgen
aan de juf! Je vindt dit achteraan het schoolreglement. Als je kind langer dan 4 dagen
afwezig is, moet je een doktersattest halen.

‣

Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel
mogelijk weten.

De andere afspraken inzake de afwezigheid van leerplichtige leerlingen vindt je terug in het
schoolreglement.

Nieuwsbrief Aalter-Brug start schooljaar ’20-‘21

3 van 9

De geplande openluchtklassen (5&6) en schooluitstappen kunnen doorgaan.

De kinderen van de derde graad (techniekklas) blijven in hun bubbel en verlaten enkel de
voorziening om (te voet) naar het openluchtmuseum van Velzeke te gaan. Aan ouders die kinderen
vervoeren vragen we om een mondmasker te dragen in de auto.
Leren typen op school was nog nooit zo leuk !
De kinderen van de tweede en de derde graad krijgen dit schooljaar opnieuw de kans om blind te
leren typen op school. Daarvoor werken we samen met een firma die een leuke manier heeft
ontwikkeld om snel te leren typen! Neem een kijkje op www.hanver.be. De lessen zullen doorgaan
in februari.
Lezen krijgt blijvende aandacht !
We doen verder regelmatig eens „kwartierlezen”. De meester en de juffen lezen
ook mee. Op dinsdag doen we in de hogere klassen nog steeds aan
tandemlezen.

Donderdag = muzodag
Op onze afdeling in de Sint-Godelievestraat gaan we op donderdagnamiddag klasdoorbrekend
werken voor de lessen muzische opvoeding.
Op de afdeling Middelweg liggen de muzische momenten meer verspreid doorheen de week!
Privacy: publiceren van foto’s door de school
De school publiceert geregeld foto’s en af en toe een filmpje van leerlingen op
de website, in de schoolkrant,…. Hoger las u reeds dat u hiervoor uw
toestemming moet geven. De beeldopnames gebeuren steeds met respect voor
wie op de beelden staat. Mocht u zich bedenken gedurende het schooljaar, dan
kan u dat op elk moment van het schooljaar melden.

De financiële bijdrage van de ouders. De prijzen blijven ongewijzigd.
In de regel is het onderwijs kosteloos. Toch mag de school nog een
zekere bijdrage vragen. Deze is vastgelegd in de maximumfactuur. Voor
het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond voor
leerlingen € 90, voor kleuters € 45. Voor de meerdaagse uitstappen
bedraagt het plafond € 445 over de 6 jaar.
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Nieuw : het groeipakket, de kleutertoelage en de schooltoeslag
Sinds 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over.
De kinderbijslag werd omgevormd en heet voortaan het Groeipakket.
Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen waarin de
Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen
maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te
ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de
opvoeding van kinderen. Zo komt de participatietoeslag in beeld. Een van de
onderdelen hiervan is de schooltoeslag (voorheen schooltoelage).
Vanaf het schooljaar 2019-2020 werd deze automatisch toegekend. Het
groeipakket maakt een onderscheid tussen kinderen die geboren zijn vanaf 1
januari 2019 enerzijds en kinderen die geboren zijn vóór deze datum anderzijds. Meer info in onze
onthaalbrochure en op www.groeipakket.be
Maaltijden
Onze traiteur is ESTHIO NV uit Harelbeke.
Afspraken om maaltijden te bestellen vindt u in ons schoolreglement:
Bestellen op maandag en doorgeven voor de volledige week.
Maaltijden doorheen de week afzeggen (door ziekte) is geen
probleem.
Maaltijden BIJBESTELLEN doorheen de week lukt niet meer
door de huidige coronamaatregelen die de traiteur moet volgen.
De website van Esthio. https://www.esthio.be/
Het maandmenu en de allergenenlijst zullen via een link naar deze site te raadplegen zijn. Dat
bespaart ons heel wat administratief werk. U kan natuurlijk ook rechtstreeks de site van Esthio
raadplegen.
Speciale Maaltijden : vegetarisch, Halal, glutenvrij,…
Onze traiteur vraagt om de bestelling van deze maaltijden steeds de week voordien (of op
maandbasis) door te geven. Dit stelt hen in staat om de nodige “speciale” ingrediënten aan te kopen
en het nodige personeel in te plannen. De dag zelf kunnen deze maaltijden niet meer geannuleerd
worden. Daags voordien is echter wel mogelijk.
De prijzen zijn lichtjes aangepast :
 Maaltijd kleuter : € 3 (ongewijzigd)
 Maaltijd lager : € 3,25 (+€ 0,1)

Snoep is ongezond, dus mag het niet op school.
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Onder snoep verstaan we ook het hele gamma van chocoladerepen, chocoladekoeken, chips en
zoutjes.

Fruit en water worden de norm op school.
Afspraken in de voormiddagspeeltijd :
•

We eten enkel fruit, groenten of yoghurt.

•

We drinken water uit de kraan of we brengen een flesje water van thuis mee.

Afspraken in de eetzaal bij de boterhammen of de warme maaltijd.
•

Een drankje van de school of water uit de kraan (van de school.)

Afspraken in de namiddagspeeltijd :
•

We eten fruit, groenten of een koek (zonder chocolade).

•

We drinken water uit de kraan of we brengen een flesje water van thuis mee.

•

Een drankje van de school mag.

• Een drankje van thuis mag : (choco)melk of fruitsap. (Geen Capri Sun of varianten!)
(*fruit en groenten voor kleuters en peuters graag voorgesneden a.u.b.)
Jarig zijn is reuzefijn !
We vieren de kinderen hun verjaardag in de klas, maar ook samen op de afdeling.
Dit gebeurt wekelijks.
We leggen de focus liever op het vieren dan op het trakteren. Niemand hoeft zich
verplicht te voelen om veel geld te besteden aan traktaties. Indien ouders of
kinderen er toch voor kiezen, dan zien wij het graag sober. Snoep en chips zien we liever niet.
Door de coronamaatregelen kunnen we voorlopig enkel individueel verpakte traktaties toelaten.
De klasleerkracht zal op de infoavond verdere toelichting geven of jouw vragen hieromtrent
beantwoorden.
In de klas moet iedereen erbij horen. Daarom laten we toe dat uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes worden uitgedeeld in de klas, als alle kinderen uitgenodigd zijn!
Kijk op de schoolwebsite !
Via de schoolwebsite en de Facebookpagina kunnen we veel en snel
informatie doorgeven. Graag vestigen we even de aandacht op de
kalender van de website. Het is belangrijk om deze goed op te
volgen. We bieden immers geen papieren versie meer aan. De
website biedt ook de mogelijkheid om de kalender te importeren in
iCal of Google Agenda. Makkelijk, toch?
Welzijn op school : hiervoor rekenen we op uw medewerking

•

We vragen de ouders hun kinderen te sensibiliseren om de schoolafspraken na te leven.

•

We vragen de ouders om hun kinderen verzorgd en fris naar school te sturen.
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•

Kinderen die ziek zijn, worden niet naar school gestuurd.

•

De ouders worden verwacht hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluizen. De
procedure vindt u op onze website.

•

Probeer zo veel mogelijk het materiaal van uw kinderen te naamtekenen want elk jaar blijven
er veel mooie spullen achter op school.
Kinderen afzetten en ophalen afdeling Sint-Godelievestraat

De ouders wachten hun kinderen op buiten de schoolpoort.
Voor de veiligheid van de kinderen vragen we de ouders om hun kinderen af te zetten en op te halen
aan meubelzaak ‘Steyaert’. In de (grote) Sint-Godelievestraat zijn er parkeerplaatsen voorzien. In
het “klein” straatje is parkeren te moeilijk en onveilig.
Kinderen afzetten en ophalen afdeling Middelweg 105
In deze coranatijd vragen we om afscheid te nemen voor de schoolpoort
en de school niet te betreden.
Als er weer betere tijden aankomen, is de rode lijn in de inkomhal van de
speelplaats (De „kiss-en go-lijn”) de grens tot waar ouders meekomen
met hun kind(eren) en waar ze afscheid nemen. Na het „tot vanavond”
verlaten de ouders de speelplaats.
Bij het afhalen van de kinderen: na het einde van de lessen wordt de schoolpoort geopend. Pas
wanneer de naam van je kind genoemd wordt, mogen de kinderen naar hun ouders gaan. Een
leerkracht wacht aan de schoolpoort om te zien dat er geen kinderen zonder ouders naar buiten
glippen.
Kinderen die meestappen met de rang van de buitenschoolse kinderopvang dragen steeds een
fluohesje.
Zorg op school
Mevrouw Marlies Mouton is het aanspreekpunt voor de zorg op onze school.
Koffiekransje in het eerste leerjaar, het derde leerjaar en voor de muisjes
• Dit moeten we voorlopig even “on hold” zetten.
• We hopen jullie snel te kunnen informeren wanneer deze
gezellige momenten terug mogen doorgaan.

Nieuwsbrief Aalter-Brug start schooljaar ’20-‘21

7 van 9

Dank je wel om te voeren of om te helpen !
De school doet heel vaak een beroep op ouders, grootouders of andere
vrijwilligers om te helpen bij allerlei activiteiten in de klas, op school of daarbuiten.
Al deze lieve mensen zullen we 1 keer per jaar uitnodigen voor koffie en
gebak.
Schoolfoto
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer langs. Op maandag 14 september brengen
we onze mooiste glimlach mee.

De eerste vrije dag…
De eerste snipperdag voor de kinderen ligt op vrijdag 2 oktober 2020. Dan is er een
pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
Op maandag 5 oktober is er een lokale verlofdag gepland.

Buitenschoolse kinderopvang (BKO) …
Er wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de gemeente.
Zie website: BKO De Froezel.
WIJZIGING!
Vanaf dit schooljaar vraagt de gemeente om vooraf in te schrijven als je gebruik wil maken van
BKO op woensdag na 13 u.
Concreet:
1. Op zondag of maandag stuur je een mail naar inge.mouton@taborscholen.be als je je
kind(eren) wil inschrijven voor BKO op woensdag na 13 u
2. Tijdstip doorgeven wanneer je je kind(eren) wil afhalen.

Afhankelijk van de duur en het aantal kinderen die inschrijven, zal de gemeente bepalen waar de
opvang doorgaat.
- Tot 13 u = altijd in de FROEZEL (opvang op school)
- Na 13 u = u wordt na inschrijving op de hoogte gebracht waar je jouw kind
kan afhalen: in de FROEZEL (school) of in VILLA NELLA (Aalter-Centrum)
Afspraak:
-

Niet inschrijven = geen opvang mogelijk.
Ingeschreven en niet afgekomen (zonder directie te verwittigen) = betalen.

Door deze duidelijke afspraken hopen we op een blijvende goede samenwerking met de
gemeente.
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Aan alle kinderen en ouders van harte een goed schooljaar!

Inge Mouton
De Juffen en meesters
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