Infokrantje september 2019

Agenda
02.09.2019:

Eerste schooldag

04.09.2019:

Eerste zwembeurt

05.09.2019:

Infoavond eerste leerjaar

08.09.2019:

75 jaar bevrijding Herselt

09.09.2019:

Infoavond kleuterschool

19 uur

10.09.2019:

Infoavond tweede leerjaar

19 uur

10.09.2019:

Infoavond derde leerjaar

10.09.2019:

Uitstap speeltuin

12.09.2019:

Infoavond vijfde leerjaar

13.09.2019:

Viering ‘begin schooljaar’ in de kapel

derde graad
19 uur

19.30 uur
kleuterschool
19.30 uur
9 uur

16.09.2019:

Poppenkast

kleuterschool en eerste graad

19.09.2019:

Bibbezoek

20.09.2019:

Buitenschoolse Kinderopvang is gesloten vandaag!

20.09.2019

STRAP-dag

tweede en derde graad

STRAP-dag is stappen en trappen. We stappen en trappen die dag naar school. Een deel van de straat aan de
schoolpoort wordt autovrij gemaakt, zo kunnen we met de kinderen spelen op straat: krijten, springen op het
springkasteel, fietsparcours, hinkelen…

25.09.2019:

Westelse scholencross (NM)

26.09.2019:

Eerste ouderkringvergadering

27.09.2019:

Scholencross te Herselt

Noteer alvast in je agenda!
04.10.2019

Facultatieve verlofdag = geen school

20.11.2019:

Grootouderfeest

01.12.2019:

Ontbijtkorf

20.12.2019:

Kerstviering (9 uur)

03.02.2020:

Facultatieve verlofdag = geen school

12.02.2020:

Pedagogische studiedag = geen school

15.02.2020:

Eetdag

20.03.2020:

Pedagogische studiedag = geen school

01.04.2020:

Schoolfotograaf

19.04.2020:

Vormsel

03.05.2020:

Eerste Communie

16.05.2020:

Schoolfeest

29.06.2020:

Eindviering (9 uur)

lagere school
19.30 uur
lagere school

Informatie
Drankkaarten
De prijs van onze dranken blijft dezelfde als vorig schooljaar, nl. 1 kaart (= 10 drankjes)
voor 5 euro. Om praktische redenen willen we onze ouders vragen om deze
drankkaarten steeds op maandagvoormiddag aan te kopen, alsook om uw kind gepast
geld mee te geven.
De dranken die aangeboden worden op school zijn:
plat water, bruiswater, melk en chocomelk.
Herinnering: onze school heeft geïnvesteerd in nieuwe drinkfonteintjes. Er werden op
onze speelplaatsen twee fonteintjes geïnstalleerd, dit op verschillende hoogtes.
Ons Pidpawater wordt om de drie jaar grondig gecontroleerd. Zo ben je als ouder dan
ook gerust dat je kind hier veel, gratis en gezond van kan drinken!

Bewegingsopvoeding lagere school
Omdat in Varenwinkel niet voor elke klas een infoavond doorgaat ( omwille van de
graadklassen), geven we u hier alle info mee voor het vak bewegingsopvoeding.
Algemeen:
 Doktersbriefje of briefje van de ouders is noodzakelijk als je kind niet kan
meedoen met de lessen bewegingsopvoeding en de zwemlessen.
 Lln moeten zich zelfstandig en aan een aanvaardbaar tempo kunnen omkleden.
Geef uw kind de kans om dit thuis te oefenen! Probeer op de dagen dat het
bewegingsopvoeding is, gemakkelijke kledij klaar te leggen voor uw kind.
 Oefen met uw kind regelmatig op veters binden!
Bewegingsopvoeding:
 Elke week 2 lesuren bewegingsopvoeding:
- 1e graad: maandag en vrijdag
- 2e graad: maandag en vrijdag
- 3e graad: maandag en vrijdag
 Turnkledij: !!ALLE TURNKLEDIJ VAN NAAM VOORZIEN (ook sokken)!!
- Turn T-shirt van de school: aan te kopen via de LO-leerkrachten aan 9
euro per T-shirt (afrekening via schoolrekening!)
- zwarte short of legging
- turnsokken
- sportschoenen met kleurvaste zool: gelieve schoeisel niet op de groei
te kopen maar ervoor te zorgen dat het schoeisel past! Kinderen
moeten hier veilig mee kunnen sporten! Sportschoenen waar lln al een










hele dag mee in de klas zitten, worden niet toegelaten: de
sportschoenen voor de turnles moeten omwille van hygiënische
redenen apart meegebracht worden (en bij voorkeur in de turnzak op
school blijven)
- Bij droog weer zal er regelmatig buiten gesport worden. Voorzie
eventueel een trui en/of lange broek als het wat kouder wordt buiten
en sportschoenen die tegen een stootje kunnen!
Bij vergeten van turngerief, zal er geturnd worden in reserve-kledij van de
school.
Lange haren moeten tijdens de lessen LO in een staart: rekje voorzien in de
turnzak!
Juweeltjes, kettingen en horloges moeten voor de veiligheid uit. Oorbellen:
kleine instekers mag, hangertjes moeten uit!
Gelieve de leerkrachten LO op de hoogte te brengen van gekende motorische
problemen zodat zij hier rekening mee kunnen houden en hierop kunnen
inspelen.
Bij problemen of ergernissen omtrent de lessen
bewegingsopvoeding/zwemmen gelieve rechtstreeks de leerkracht LO aan te
spreken of te mailen zodat er samen naar een oplossing kan gezocht worden
(margotlintermans@hotmail.com).
2 keer per jaar krijgen de lln een turnrapport (Kerstmis en einde schooljaar).

Zwemmen:
 wekelijks zwemmen gedurende een periode van 11 lessen (eerste graad 13
lessen):
- 1e graad: 11/03/2020 – 26/06/2020
- 2e graad: 27/11/2019– 04/03/2020
- 3e graad: 4/09/2019 – 20/11/2020
 Zwemmen op woensdag!
 Zwemkledij:
- Meisjes: Badpak of bikini, jongens: aanpassende zwembroek (losse
zwemshorts zijn in het zwembad in Hulshout niet toegelaten)
- 2 handdoeken: 1 kleine voor op de grond en 1 gewone om af te
drogen
- Zwembrilletje is toegelaten, maar moet goed aanpassen en thuis goed
afgesteld worden zodat lln hier geen hinder van hebben (geen
duikbrillen die neus bedekken!)
- Lange haren moeten in een staart
 Bij vergeten van zwemgerief zal er gezwommen worden in reserve-zwemgerief

Buitenschoolse activiteiten:
 Er worden tijdens het schooljaar enkele buitenschoolse activiteiten aangeboden
(per graad). Deze activiteiten zullen meegedeeld worden via een briefje. Je kan
inschrijven via een inschrijvingsstrookje. Gelieve ook te komen als je je
inschrijft!!!
 Bij de activiteiten is er 1 van de LO-leerkrachten aanwezig om mee te
begeleiden.
 Er wordt geen vervoer voorzien van en naar de activiteiten. Dit vervoer dient
door de ouders te gebeuren.
 Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Je wordt dan
tijdig verwittigd.
 De verantwoordelijkheid tijdens de naschoolse sportactiviteiten ligt bij de
ouders. De aanwezige leerkracht lichamelijke opvoeding staat in voor het
begeleiden van de groepjes en krijgt ter plaatse soms ook taken toegewezen
door de organisatie. Het is dus niet mogelijk om alle leerlingen voortdurend in
het oog te houden. Het is niet noodzakelijk om als ouder voortdurend aanwezig
te zijn, maar spreek dit eventueel af met andere ouders en maak duidelijke
afspraken met uw kind.
 Geplande activiteiten dit schooljaar:
25/09/19 Scholencross
lagere school
De Beeltjens Westerlo
13/11/19 Swimmathon
lagere school
Zwembad Hulshout
20/11/19 Unihockey
2e graad
Mixx Herselt
11/12/19 Unihockey
3e graad
Mixx Herselt
18/12/19 Badmintoninstuif 2e graad
De Beeltjens Westerlo
22/01/20 Trefbal
2e graad
Mixx Herselt
19/02/20 Netbal
3e graad
Mixx Herselt
11/03/20 Danshappening lagere school
De Beeltjens Westerlo
25/03/20 Voetbal 4-4
2e en 3e graad
Bergom-Herselt
13/05/20 buitenpretjes
1e graad
Hulshout
03/06/20 Minitennis
2e en 3e graad
Mixx Herselt

Bewegingsopvoeding kleuters
Kleuters kunnen het best bewegen, klimmen en klauteren in comfortabele kledij.
 Eerste kleuterklas: Bij regenweer turnen we op onze kousen, het zou fijn zijn om
je kind gemakkelijke schoenen te laten dragen (rits of velcro).
 Tweede en derde kleuterklas: We dragen turnpantoffels tijdens het turnen.

Secretariaat
Vragen omtrent facturatie, inschrijvingen, ... kun je steeds kwijt bij
Sonja of Els, onze secretaresses op het nummer 014/ 54 73 93.
maandag
van 8.00 u - 12.15 u en van 12.45 u - 16.15 u
dinsdag
van 8.00 u - 12.15 u en van 12.45 u - 16.15 u
woensdag
van 8.00 u - 13.00 u
donderdag
van 8.00 u - 12.15 u en van 12.45 u - 16.00 u
vrijdag
van 8.00 u - 12.15 u en van 13.15 u - 14.30 u (vervanging door Els)

Onze schoolkalender 2019-2020
Ook dit schooljaar zullen we trachten u een schoolkalender aan te bieden met een
overzicht van alle reeds geplande activiteiten én waarop natuurlijk alle kinderen te
zien zullen zijn. Deze handige kalender mag u uiteraard niet missen en kan u
binnenkort verwachten. Alle activiteiten zijn ook na te lezen op onze website:
www.schoolvarenwinkel.be

Herhaling afspraken schoolpoort
Op onze school starten de lessen om 8.40 uur en ’s middags weer om
13.20 uur.
Omwille van de veiligheid van de kinderen gaat de toegangspoort om 8.40 uur op slot.
’s Middags gaat de poort weer open om 13.05 uur en om 13.20 uur gaat ze weer op
slot.
Daarom vragen we u om uw kind op tijd naar school te brengen.
Bent u, wegens omstandigheden, te laat, dan kan u terecht via de zijdeur (klasdeur
tweede graad) of bel je naar 014 54 66 23.
Dank voor uw begrip!
 De kinderen worden “ten vroegste om 8.25 uur en/of 13.05 uur”
binnengelaten. Zie schoolreglement ( of naar de opvang... )
Kinderen die naar de opvang moeten, sluiten de poort.
De andere kinderen wachten dus steeds achter de poort!!
 De ouders zetten hun kind “aan de schoolpoort” af, ook de kleuters.
 Afscheid nemen doe je dan aan de schoolpoort, tasjes of zwemzakjes nemen de
kinderen reeds mee. Zij verlaten dus de speelplaats niet meer.
 's Middags en 's avonds zal een leerkracht de poort opendoen.
 Alle kinderen die NIET met de rij meegaan, wachten aan de muur.

 Ouders, grootouders,... kunnen daar hun kind afhalen.
 Kinderen die niet opgehaald zijn, gaan naar de opvang.
De reden waarom we de ouders vragen hun kind(eren) op de speelplaats te komen
afhalen is omwille van veiligheidsoverwegingen.
1. Voor onze school is het veel overzichtelijker wie weg is en wie niet.
2. Ouders die wat later aan de schoolpoort komen, door fileproblemen
bijvoorbeeld, zijn nu zeker dat hun kind veilig op de speelplaats staat te wachten
en dus niet gans alleen de school heeft verlaten.
We rekenen uiteraard op uw medewerking en hopen dat deze maatregel zal bijdragen
tot een goed maar vooral veiliger schoolbeleid.

Veilig terug naar school
Traditioneel is het bij het begin van het schooljaar druk aan de schoolpoorten. Daarom
vragen wij om, in het belang van de kinderen, extra te letten op de veiligheid rond de
school.
Ook de politiezone Zuiderkempen richt daar zijn aandacht op en werkt ondersteunend
door een verhoogde aanwezigheid in de nabijheid van de scholen.

Herinnering: Provisie 2019-2020 reeds betaald ?
Voor elke kleuter:

35 euro

Voor elke kind in de lagere school

75 euro

Indien ouders deze provisie betaald hebben vóór 1 september 2019, dan kunnen zij
verder intekenen op alle volgende vrijblijvende aankopen via onze school ( kalender,
abonnement, foto’s ...)
De storting van deze provisie is geen verplichting maar indien ze niet is gebeurd voor
de afgesproken datum van 1 september, dan zal onze school geen enkel vrijblijvend
initiatief ( abonnementen, klasfoto’s, kalender, …) meer meegeven.
Uitzondering: Ouders die betalingsproblemen hebben en die toch gebruik willen maken
van deze service van de school, moeten op eigen initiatief contact opnemen met de
directie. We zullen dan samen verder bekijken wat voor hen wél haalbaar is.
Wanbetalers zullen door de directie gecontacteerd worden en uiteraard stopt dan ook
het vrijblijvend aanbod vanuit de school.

Studietoelage wordt schooltoeslag
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling
Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je
uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook
op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Nieuwe leerkrachten ?
Heel wat informatie hebben we reeds vorig schooljaar meegegeven. Je kan dit nog een
keer nalezen via volgende link:
http://www.schoolvarenwinkel.be/VDOCUMENTEN/Infokrantje/Infokrantje%20juliaugustus%202019.pdf

Wat is er sindsdien gewijzigd?
- Juf Ilse gaat aansluitend nog op ziekteverlof en dit tot aan de herfstvakantie.
Juf Valerie Eens zal haar in die periode voorlopig vervangen.
- Juf Annelies Broos zou normaal haar ouderschapsverlof opnemen voor 1/5,
gedurende 20 maanden. Zij heeft nu beslist om dit ouderschapsverlof voltijds op
te nemen en dit tot en met 31.12.2019
Juf Elien Ceelen zal haar vervangen voor de zorguren (maandag- en
donderdagvoormiddag) en voor de opdracht in de tweede graad (dinsdag- en
donderdagnamiddag).

Klimaatschool (herinnering!)
Als “klimaatschool” willen we onze afvalberg verminderen.
- Koeken geeft u mee in een koekendoos, boterhammen in een brooddoos *
- Drinken geeft u voortaan in een drinkbus of thermos mee *
(* alles voorzien van een naam!)
Indien uw kind toch nog (zilver)papier en/of brikjes (karton) of plastic drinkflesjes
meebrengt, zullen we de lege verpakking beleefd terug
naar huis meegeven.
Op deze wijze trachten we onze kinderen bewust te maken van onze veel te grote
afvalberg en op te voeden tot duurzame burgers.

Infokrantje
Het infokrantje zal maandelijks op onze website (www.schoolvarenwinkel.be)
verschijnen. Zo volgt u het reilen en zeilen op onze school. Ook de vele foto’s van
verschillende activiteiten publiceren we hier.

Kleuterweetjes
U kan de wekelijkse kleuterweetjes, net zoals het infokrantje, op onze schoolwebsite
vinden. Wél hangen wij wekelijks nog één exemplaar aan de ingang van de school.

Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !
We denken al langer na over hoe we onze kinderen kunnen aanmoedigen om meer
fruit te eten. Er werden verschillende pistes overwogen…
We hadden reeds een vaste “fruitdag” op woensdag. We willen dit, net zoals vorig
schooljaar, doortrekken naar “alle dagen van de week”, elke voormiddag een stuk(je)
fruit. Enkel in de namiddag eten onze kinderen dan eventueel een droge koek.
Tijdens onze infoavonden willen we hierrond meer uitleg geven.

Rollend materiaal op woensdag
Om wat variatie te brengen in de activiteiten op de speelplaats, lassen we graag elke
woensdag een “roldag” in. Tijdens de speeltijd krijgen alle kinderen de kans om in
afgebakende zones per leeftijdsgroep met rollend materiaal aan de slag te gaan. Uw
kind mag elke woensdag een fiets, step, rolschaatsen… meebrengen. Het meebrengen
van dit materiaal is op eigen verantwoordelijkheid. Onze school staat niet in voor
materiaal dat stuk gaat. We houden uiteraard rekening met de weersomstandigheden.

Nieuw in Herselt... Kinderkoor!
Ben je tussen 7 en 14 jaar en dol op zingen ?
Word dan lid van het nieuwe kinderkoor.
… liedjes van K3 tot vrolijke vrienden…
Waar : pastorie Blauberg
Wanneer : elke zondag van 10 tot 11 uur ( niet tijdens de schoolvakanties)
Begeleider: Jamie De Boel
Prijs: 38 euro voor het hele schooljaar
Inschrijven: cultuur@herselt.be – tel 014/53.90.57 / 58
1ste repetitie : 15 september 2019

Nog vragen ?
Heb jij bij het begin van dit nieuwe schooljaar nog vragen of bedenkingen, aarzel dan
niet om de directie of de leerkracht van uw kind aan te spreken

Werd er iets meegegeven met je kind?
 Voor elke klas van de lagere school een overzicht van de
zwemdata
 Afwezigheidsattesten wegens “ziekte”
 Herfstbrochure van de gemeente Herselt mét activiteiten voor kleuters en
lagere school

