Sinte-Mariaschool
Nieuwsbrief december 2020
Belangrijke data december 2020



Vrijdag 4 december :
Dinsdag 8 december :






Woensdag 16 december :
Donderdag 17 december :
Vrijdag 18 december :
Maandag 21 december
t.e.m. zondag 3 januari :
Maandag 4 januari :
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Sintgeschenken…
Medisch toezicht CLB voor de leerlingen van het
eerste leerjaar. Dit medisch toezicht zal plaatsvinden
op school.
Oudercontact lagere school + rapport.
Oudercontact lagere school + rapport.
Warmathon.
Kerstvakantie.
Start wafelverkoop.

Inzameling laptops
Jaarlijks investeren we als school een groot budget aan ICT. Toch willen we als school
daarnaast een oproep doen aan de ouders die via het bedrijf waar ze werken aan extra
laptops kunnen geraken voor de school. Het is daarbij belangrijk dat we minstens kunnen
beschikken over een aantal dezelfde toestellen. Wil je als ouder financieel sponsoren of wil
het bedrijf waar je werkt financieel sponsoren. Dit kan ook. Neem hiervoor contact op met
de school. Wij kunnen sponsorattesten opmaken. Alvast bedankt.


Dit zijn de minimumvereisten van het materiaal waar we naar op zoek zijn:
 4 laptops van hetzelfde type (ivm image)
 processoren i5 van 5de gen of i7 van 3de gen
 ram-geheugen 8GB capable (hoeft er niet in te zitten)
 14" of groter

Warmathon – Sponsoring voor Villa Praline – vrijdag 18/12
Volg ons op : https://nl-be.facebook.com/sintemariaschool/
Op vrijdag 18 december organiseren we op onze school een Warmathon. De
opbrengst van deze warmathon schenken we graag aan Villa Praline.
Villa Praline is een VZW opgericht door 7 ouders van kinderen met een beperking. Zij streven
naar een zinvolle dagbesteding van hun kinderen in een aangepaste accommodatie in een
groene omgeving. De droom van de oprichters van Villa Praline is niet langer een droom. In
2022 starten ze een echte Villa Praline in de oude pastorijwoning van onze Sint-Ludwina
parochie. Het gebouw moet een hele metamorfose ondergaan om de kinderen een veilige
omgeving te kunnen geven.
Hier willen wij graag ons ‘pralineke’ aan bijdragen. Via de boekentas ontvangen jullie
eerstdaags een sponsorformulier.
Elke praline staat voor een rondje dat jouw kind zal lopen. We verwachten van alle kinderen
om minstens 5 rondjes te lopen. (Tussen twee rondjes kan je steeds even rusten.)
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De kinderen beslissen zelf hoeveel rondjes ze lopen (minstens 5 en maximum 10). Ze kleuren
hiervoor het juiste aantal pralines in.
Dan is het aan jullie... Jullie kunnen de kinderen sponsoren per rondje. Vul je naam en
sponsorbedrag in op de achterkant. Misschien zijn er nog ooms, tantes, oma’s, opa’s,
buren,… die jouw zoon of dochter bij zijn/haar geweldige loopprestatie willen steunen. Ook
voor deze lieve weldoeners is er nog plaats op het sponsorblad !
Wij hopen alvast dat we Villa Praline dankzij onze sportievelingen en jullie centjes een mooi
bedrag kunnen overhandigen.
Voor meer info verwijzen we naar de website van Villa Praline: http://villapraline.be/

Typlessen 4de-5de-6de leerjaar
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In januari organiseren we na schooltijd lessen om kinderen blind te leren
typen op een AZERTY-toetsenbord. De cursus kan vanaf het 4de leerjaar
worden gevolgd.
Kostprijs: € 90,00 per leerling, voor de lessen, een jaar opvolging en één
jaar toegang tot de website: www.hanver.be
De lessen gaan door op school op volgende data:
 Donderdag 07/01/2021 15:45
 Donderdag 14/01/2021 15:45
 Donderdag 21/01/2021 15:45
 Donderdag 28/01/2021 15:45
Naast de lessen op school dienen de kinderen ook thuis inoefenmomenten te voorzien.
Inschrijven kan je heel eenvoudig via Internet. Zo kan de administratie vlot verlopen eens we
van start gaan met de lessen.
Hoe inschrijven?
1. Ga naar www.hanver.be en klik daarna op de knop "inschrijven"
2. Vul het formulier in.
Bij code van uw groep geef je de code "pFaaYCc" van de
groep in.
Indien er vragen zijn of problemen kan u ons steeds contacteren: 0473 82 33 51 of
info@hanver.be

Rapport + oudercontact
De oudercontacten voor de lagere school worden georganiseerd op woensdag 16/12 en
donderdag 17/12. Via de klasleerkachten mocht je reeds een intekenformulier ontvangen
voor een digitaal oudercontact. De kinderen krijgen de toetsen mee in de week van 14
december. Mogen we vragen om deze uiterlijk op vrijdag 18/12 terug te bezorgen aan de
klasleerkrachten voor het schoolarchief.

Schoolrekening
Je ontvangt de laatste week van december een schoolrekening van de voorbije periode via
de boekentas van je kind. Mogen we je vragen om deze te betalen binnen de 14 dagen.
Alvast bedankt.
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Extra-muros
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De zeeklassen die vorig schooljaar zouden plaatsvinden voor het 3de-4de leerjaar werden
uitgesteld omwille van COVID-19. We hebben toen aangegeven dat we deze gingen
verplaatsen naar dit schooljaar. De omboeking kon gratis gebeuren bij de organisatie.
Concreet betekent dit dat het 4de-5de leerjaar van 8 februari 2021 t.e.m. 10 februari 2021 op
zeeklassen zal gaan onder voorbehoud van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19.
 Wat als de leerlingen toch niet op zeeklassen mogen gaan omwille van de COVID-19
maatregelen ?
 Het opnieuw uitstellen of verplaatsen van de zeeklassen is geen optie
meer.
 De organisatie geeft aan dat 25% van de kosten betaald dienen te
worden indien de school een annulering aanvraagt.
 Het lijkt ons momenteel zinvol om nog af te wachten en te bekijken
wat de verdere richtlijnen van de overheid zijn.
 Wanneer wordt de info-avond over de zeeklassen georganiseerd ?
 We willen nog even wachten met een info-avond zodat we u zo
correct mogelijk kunnen informeren over de praktische kant, rekening
houdende met de dan geldende COVID-maatregelen. We houden je
alvast op de hoogte via de nieuwsbrieven.
We durven ook al wat verder vooruit kijken naar het komende schooljaar. Hiervoor hebben
we een spaarplan opgesteld voor de meerdaagse uitstappen.

Extra-muros schooljaar 2021-2022:
Boerderijklassen
1ste-2de leerjaar
Zeeklassen
3de-4de leerjaar
Bosklassen
5de-6de leerjaar
SPAARPLAN

07/09/2021 - 09/09/2021

€ 115

23/05/2022 - 25/05/2022

€ 125

20/09/2021 - 24/09/2021

€ 205

Februari
April
2021
2021
Boerderijklassen
40
40
Zeeklassen
0
0
Bosklassen
65
70
Verdere praktische info volgt nog.

September
2021
35
0
70

januari
2022
0
40
0

maart
2022
0
40
0

Mei
2022
0
45
0
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Niet vergeten: Inschrijvingen broers/ zussen (geboortejaar 2019).
Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit* / kinderen van
personeelsleden van maandag 11 januari 2021, 9 uur tot en met vrijdag 22
januari 2021, 15 uur – (Deze kinderen moeten niet digitaal aangemeld worden. De
inschrijving gebeurt op school na telefonische afspraak).

 *Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:
-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op
hetzelfde adres;
-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend
op hetzelfde adres;
-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke
ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).
Maak hiervoor best een afspraak met het secretariaat of de directie.
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Wafeltjesverkoop
Net na de kerstvakantie, op maandag 4 januari 2021 starten we met
de “grote wafelverkoop” van onze Sinte-Mariaschool!
Een doos overheerlijke wafeltjes (700 g) kost € 6,00.
Wat kan je bestellen?
Vanillewafels, chocoladewafels, krokante chocoladewafels en een doos assortiment.
De bestelformulieren ontvang je direct na de kerstvakantie via de boekentas van je kind.

Helm op fluo top

Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer. Ook de
fietshelm kan levens redden. Helm Op Fluo Top helpt scholen om
kinderen te overtuigen om ook tijdens de donkere maanden naar
school te stappen en te fietsen en om dat goed zichtbaar en goed
beschermd te doen.

Trooper: Sinte-Mariaschool
trooper.be/sintemariaschool
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Bericht van de ouderraad
Beste ouders,
De soepactie was een onverwacht
succes , nogmaals bedankt voor jullie
steun! Zoals vermeld gaat de winst naar
de school om het 'warme nest' gevoel
verder uit te bouwen.
Wij starten alvast met het uitwerken van
onze brunch of een take away
alternatief. Meer info volgt in het
voorjaar.
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Bij deze wensen we onze oudere
leerlingen alvast heel veel succes bij de
toetsen.
Blijf gezond!
De ouderraad

Een fijne kerst en een gelukkig 2021
Voor het nieuwe jaar wensen we jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten.
Rust om stil te staan bij mooie momenten.
Sterkte om tegenslagen te overwinnen.
Vriendschap om je hart te verwarmen.
Humor om wat somber is te kleuren.
Een glimlach om elke dag mee te beginnen!
En vooral ook een goede gezondheid.
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