Welkom
Na twee maanden vakantie is het nieuwe schooljaar weer aangebroken. De zomervakantie
zal onze kinderen zeker en vast heel wat energie gegeven hebben om weer te kunnen
starten aan een boeiend, tof en leerrijk schooljaar.
De voorbije weken heeft het schoolteam hard gewerkt om het nieuwe schooljaar te kunnen
starten.
Om je als ouder op de hoogte te houden van wat er in onze school zoal gebeurt zullen we je
maandelijks een digitale nieuwsbrief bezorgen. Wil je toch nog een papieren versie? Vul
dan onderstaand strookje bij deze nieuwsbrief in. Gedetailleerde informatie over uitstappen
en andere klasactiviteiten zal je bezorgd worden door de klasleerkrachten zelf door middel
van infobrieven of via de agenda. Uiteraard kan je ook altijd terecht bij de leerkrachten en
directie als u bijkomende vragen heeft.
Wist je dit?
De maandelijkse nieuwsbrief kan je terugvinden op onze website.

-

Op de kalender van de website kan je informatie over activiteiten
en uitstappen terugvinden.

Belangrijke data september 2019














Woensdag 4 september t.e.m. vrijdag 6 september : Boerderijklassen
1ste en 2de leerjaar.
Maandag 9 september :
Schoolfotograaf.
Info-avond kleuterschool – 19 uur.
Dinsdag 10 september :
Info-avond lagere school - 19 uur + info
bosklassen 5de-6de leerjaar.
Vrijdag 13 september :
Eucharistieviering – 9.00 uur.
Pyjamafuif van de ouderraad.
Vrijdag 20 september :
Strapdag : wij stappen en trappen naar school…
Maandag 23 september t.e.m. vrijdag 27 september : bosklassen 5de en 6de
leerjaar.
Woensdag 25 september :
« Reis rond de wereld » met grootouders. Infobrief volgt in de loop van september.
Scholenveldloop 1ste en 2de graad.
Woensdag 2 oktober :
Eerste kleuterklas – voorstelling Arabella door
‘Salibonani’ - met de bus naar ‘T Blikveld.
Donderdag 3 oktober :
Fietsencontrole door de politie.
Zondag 6 oktober :
Eetfestijn – ‘Brasserie Marie’
Maandag 7 oktober :
Faculatieve verlofdag – geen school voor de
kinderen.
Dinsdag 8 oktober :
« De tuin van de walvis » door ‘De Maan’
1ste en 2de leerjaar – met de bus naar ’T Blikveld.

Zwemmen op vrijdag
13u30 -14u15 14u15 - 15u
6-sep.-19

5de lj.

6de lj.

13-sep.-19

3de

lj.

4de lj.

20-sep.-19

5de lj.

6de lj.

27-sep.-19

3de lj.

4de lj.

Bewegingsopvoeding lagere school
Dinsdag

1A/B

Woensdag

2A

6A/B

Donderdag

5A/B

4A/B

3A/B

Onze schooluren
De bel gaat om 08.40 uur. ’s Middags start de pauze om 11.55 uur.
In de namiddag starten we om 13.10 uur en de school eindigt om 15.30 uur.
De poort gaat ’s middags terug open om 12.55 uur.
Noot: Om een vlotte organisatie te verzekeren dienen alle kinderen ten laatste 5 min. voor
het belsignaal op school aanwezig te zijn. Op deze manier wordt het klasgebeuren niet
gestoord.

Het personeel (bijlage schoolreglement)
Instapklas
1ste kleuterklas
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
2de-3de kleuterklas
3de kleuterklas
Zorgcoördinator
Zorgondersteuning
klassen
Bewegingsopvoeding
Kinderverzorgster

1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar A
4de leerjaar B
5de leerjaar A

Start in januari
Ilse Willms
Carina Cleirbaut in duobaan met Liesje Liekens
Elise Serneels wordt tijdens haar zwangerschap vervangen door
Lara Dehan (met aanvulling van Leen Rosiers)
Ellen De Visscher (met aanvulling van Leen Rosiers)
Iris Buelens
Leen Rosiers
Katrien Muylaert
Annelies Lambrechts
Lieselot Sartorius
Emilie Van Dievel wordt tijdens haar zwangerschap vervangen
door Jessica Greif
Sofie Ceelen (met aanvulling van Ilke Mertens)
Aster Wielockx (met aanvulling van Ilke Mertens)
Ilke Mertens en Ivan Ceulemans
Kristel Pellegrims met extra halftijdse ondersteuning in de
voormiddagen van Ann Van Lier
Greet Van Puyenbroeck
Evelien De Wachter
Els Absillis (juf Els werkt 2 namiddagen met de 2 klassen van het
5de samen)
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5de leerjaar B

David Kersebeeck (meester David werkt 2 namiddagen in de
klas van het 4de leerjaar van juf Evelien)
Lief Bogaerts (juf Lief werkt 2 namiddagen met de 2 klassen van
het 6de samen)
Petra Segers (vervangt Griet Cloetens tijdens haar verdere
afwezigheid)
Ilse Seynaeve
Mimo Reynaert

6de leerjaar A
6de leerjaar B
Zorgcoördinator
Bewegingsopvoeding

Nieuw kippenhok

Onze schoolkippen kregen de
voorbije vakantie een nieuw
kippenhok.

Rustig hoekje op de speelplaats van de lagere school

De eerste aanzetten voor de realisatie van een
rustig hoekje op de speelplaats van de lagere
school werden uitgevoerd. De komende
periode werken we dit nog verder uit.
(we voorzien nog aanplantingen,…)

‘Brasserie Marie’ eetfestijn – zondag 6 oktober vanaf 11.30 uur.
We nodigen jullie van harte uit op ons
jaarlijkse eetfestijn met vernieuwd concept.
Inschrijvingsformulieren volgen in de loop van
de eerste schoolweek.

Vol au vent met
friet
Stoofvlees met friet
Veggieschotel met
friet
Curryworst met friet

Volwassenen

kind

€16

€12

€16

€12

€15

€10
€6
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Schoolfotograaf
Op maandag 9 september 2019 komt de schoolfotograaf langs op school.

Actie politie…
De start van het nieuwe schooljaar valt traditioneel samen met de start van het inkorten van
de dagen. Het wordt ’s morgens later licht en ’s avonds vroeger donker. Helaas is het net op
die momenten dat onze schoolkinderen de verplaatsing maken van en naar school. Helaas,
omdat donker ook betekent: minder zichtbaar. En laat verkeersveiligheid nu net één van de
prioriteiten van de politie zijn…
Daarom heeft uw politiezone een ludieke actie bedacht. We willen alle schoolgaande
kinderen oproepen om vanaf de eerste schooldag zichtbaar naar school te komen en dit
goede voorbeeld te tonen aan iedereen!
Wat moet je doen?
Kom goed zichtbaar naar school (met je fietshelm, je fluohesje, enz.)
Laat mama of papa dit vastleggen op foto met de gsm.
Post deze foto op de sociale media van je politiezone.
De meest originele inzendingen per politiezone, krijgen een heel leuke prijs:

Meet & Greet met enkele acteurs van ‘De Buurtpolitie’
De actie loopt tot de eerste week van oktober. De Meet & Greet volgt enkele weken later.
We hopen dat veel kinderen deelnemen en dit met het oog op een verhoogde
verkeersveiligheid!
Magalie Derboven – Politiezone Lier
Lies Verreet – Politiezone Bodukap

Kim Bastiaens – Politiezone Heist
Kris Jacobs – Politiezone Berlaar-Nijlen
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Kriebelteam
Met de start van het nieuwe schooljaar willen we jullie vragen
om ook regelmatig de haren van je kind te controleren op luizen.
Heb je luizen of neten ontdekt? Signaleer dit zeker aan de
klasleerkrachten, directie of het secretariaat. Op die manier kunnen we
als school gepaste actie ondernemen om deze vervelende
beestjes op te volgen.
Wil je graag deel uitmaken van het kriebelteam?
Vul dan onderstaand strookje in.

Eucharistieviering
Op vrijdag 13 september 2019 om 9 uur organiseren we een eucharistieviering voor de
kinderen van de lagere school. We nodigen jullie allen van harte uit om dit moment mee te
beleven. Tijdens deze eerste viering staan vooral de kinderen van het eerste leerjaar samen
met hun peter / meter van het zesde leerjaar centraal.

Info – ouderavond
De info – ouderavonden voor de:
 Kleuterschool:
Maandag 9 september 2019 – 19 uur.
 Lagere school:
Dinsdag 10 september 2019 – 19 uur.
We verwachten alle ouders om 19.00 uur in de refter van de school voor een gezamenlijk
info-onthaal door de directeur. Het gedeelte in de klas van uw zoon of dochter start om
19.45 uur. Hiervoor voorzien we ongeveer 1 uur. We sluiten de info-avond af met een
drankje in de refter.
We benadrukken de belangrijkheid van uw aanwezigheid op deze info-vergadering, daar de
leerkrachten en directie u hier heel wat praktische informatie geven, klasafspraken toelichten
en de jaarwerking uitleggen.
Voor de praktische organisatie willen we u tevens vragen om het strookje onderaan deze
nieuwsbrief in te vullen en te bezorgen aan de klasleerkrachten.

Kleding – materiaal
Zorg ervoor dat boekentassen, jassen, vestjes en ander materiaal getekend zijn met de naam
van uw kind, zo geraken ze nooit zoek. Vergeet ook niet de fruitdoosjes, drinkbussen, … te
voorzien van een naam.

Drinkbussen
Als school willen wij vanuit ecologisch standpunt promoten dat kinderen i.p.v. plastieken
flesjes gebruik maken van een drinkbus. Als school bieden we vrijblijvend een aantal
modellen aan. Deze zijn te verkrijgen via het secretariaat van de school.
(evi.derechter@sintemariaschool.be of directie@sintemariaschool.be)
Drinkbus 0.3 liter
Drinkbus 0.4 liter
Drinkbus 0.6 liter

€ 14,50
€ 16,00
€ 18,00
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School - en studietoelagen / schooltoeslag
Het nieuwe schooljaar brengt, ondanks alle inspanningen van het onderwijs zelf, toch vaak
de nodige kosten met zich mee. Veel meer gezinnen dan vroeger hebben recht op een
school- of studietoelage. De belangrijkste vernieuwingen op een rijtje:
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De
huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf
schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat
Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de
studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.
Wat wil dit zeggen?
Ben je een leerling in het kleuter of lager onderwijs?
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.


Modelattesten – afwezigheid wegens ziekte
Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet,
een attest vereist. We begrijpen dat het niet altijd zo eenvoudig is om gedurende
een heel schooljaar alle afwezigheden: met een briefje van de ouders,
ziektedagen met doktersbriefje, andere gewettigde afwezigheden, … enz. bij te
houden. Daarom bieden we jullie in de bijlage een modelformulier aan.

Bonheiden loopt / wandelt
Op zaterdag 16 september organiseert het GreenAlive loopteam en het
Imelda ziekenhuis de derde editie van “Bonheiden loopt!”.
Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het lopen te krijgen om zo ieders gezondheid te
verbeteren en te werken aan preventie. Het is dus geen wedstrijd, maar een soort ‘Urban
Trail’ door Bonheiden. De opbrengst gaat dit jaar naar 5 goede doelen: De waakdoos,
opvangcentrum Ter Heide, G-basket Titans Bonheiden, Villa Praline, Kinderkankerdag.
Meer info: www.bonheiden-loopt.be
Inschrijvingsstrookjes volgen binnenkort via de boekentas van je kind.

Veiligheid
Veiligheid blijft één van onze prioriteiten. We hebben hierbij zeker de actieve hulp van de
ouders nodig:





Steek met uw kinderen enkel de straat over op het zebrapad.
Zorg dat uw kinderen aan de kant van het voetpad uit de auto stappen.
Gebruik enkel de aangegeven parkeerplaatsen.
Voorzie bij het parkeren dat de voetpaden vrij blijven voor de kinderen.

We zijn ervan overtuigd dat we samen met u de veiligheid van onze kinderen bij de start en
het einde van de schooldag nog kunnen verbeteren, vandaar deze oproep!
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Bericht van de ouderraad
Beste ouders,
na een zonnige vakantie zijn we weer helemaal klaar voor een nieuw schooljaar!
We wensen iedereen hartelijk welkom op school en dan vooral de "nieuwe" ouders, die voor
het eerst hun kind(eren) naar de Sinte-Mariaschool brengen. Je zal in de komende weken
zeker kennis kunnen maken met ons, de ouderraad. We organiseren heel wat leuke
activiteiten en zijn nog op zoek naar nieuwe leden om deze mee te organiseren en/of
vergaderingen bij te wonen. Dus twijfel niet en kom erbij!
Onze eerste vergadering gaat door op dinsdag 17 september, om 20 uur op school.
Wij ontmoeten jullie allemaal heel graag een eerste keer op vrijdag 13 september, op onze
toffe pyjama-fuif. Terwijl de kinderen dansen, kunnen de ouders gezellig keuvelen in ons
babbelcafé. Spreek ons gerust aan.
Noteer zeker ook alvast zondag 8 maart in jullie agenda voor een nieuwe editie van
onze brunch.
En tot slot we willen jullie ook nog even herinneren aan onze Trooper pagina voor al jullie
online aankopen en bookingen. We hebben al 45 euro gespaard!
Wij Trooperen! Trooperen jullie mee?
Als ouderraad zijn we geëngageerd voor de school en willen we ook financieel een handje
helpen. En omdat online shoppen nu eenmaal in de lift zit, kunnen we daar als vereniging
voordeel uithalen met Trooper!
Wat doet Trooper?
Trooper heeft bij vele online shops een commissie versierd van gemiddeld 5% voor elke online
aankoop per lid. Het geld van die commissie gaat rechtstreeks naar onze kas. Je betaalt
echt geen cent meer voor je eigen aankoop. Zij zijn gewoon blij met elke nieuwe klant en
vinden het ook fijn om te kunnen bijdragen aan onze werking.Gekende online shops
zijn: bol.com, Collishop, Collect&Go, Decathlon, Coolblue, Dreamland, Booking, JBC, E5, enz
Neem zeker eens een kijkje op https://www.trooper.be/sintemariaschool voor de hele lijst.
Het is wel belangrijk dat de aankopen gebeuren via onze eigen persoonlijke
link: https://www.trooper.be/sintemariaschool
Zet deze bij je favorieten en gebruik hem voor al je aankopen en bookingen. Hier geldt het
principe: vele kleintjes maken een groot! Dus stuur dit door naar al je vrienden en familie. En
wie weet kunnen we met de opbrengst al dit schooljaar een mooie project van de school
steunen.
Tot binnenkort!
De ouderraad

Wil je onze school helpen?
Als school zijn we steeds op zoek naar ouders, grootouders die ons willen helpen en
ondersteunen bij de schoolwerking. Dit kan o.a. door mee te helpen bij het lezen, knutselen
in de klas, de schooltuin mee onderhouden, hulp in de refter bij afwezigheden enz.
De school heeft hiervoor een hulpcheque ontworpen. Eerstdaags ontvangt u deze via de
boekentas van uw kind.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
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INVULSTROOK (terug te bezorgen aan de school)
Ouders van ........................................................................ klas(sen) ........................
* kruis aan !

1. INTEKENSTROOK: Info – ouderavond
O zullen aanwezig zijn op de info-ouderavond voor de kleuterschool op
maandag 9 september om 19 uur.

O zullen aanwezig zijn op de info-ouderavond voor de lagere school op
dinsdag 10 september om 19 uur.

O Kunnen niet aanwezig zijn op de info-ouderavond voor de
 lagere school / kleuterschool.

2. INTEKENSTROOK: Papieren nieuwsbrief
O Wij wensen een papieren versie van de maandelijkse nieuwsbrief.
3. Ik heb de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen
O Ik heb de nieuwsbrief van september 2019 niet digitaal ontvangen.
 Hierbij nog even mijn e-mail adres:
ouder 1:………………………………………………..e-mail van…………………
ouder 2:………………………………………………..e-mail van…………………
(De administratie zal je gegevens nakijken, corrigeren of eventueel aanvullen).

4. Kriebelteam
O Ik wil graag deel uitmaken van het kriebelteam.
Ik kan mij het makkelijkst vrijmaken op volgende momenten: * kruis aan!
Voormiddag *

Namiddag *

Dag
Maandag
dinsdag

Handtekening ouder(s)

woensdag
Donderdag
Vrijdag

Dit invulformulier deze week terugbezorgen aan de klasleerkracht
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