Sinte-Mariaschool

Nieuwsbrief januari 2021
Belangrijke data januari 2021

➢
➢
➢

Maandag 21 december
t.e.m. zondag 3 januari :
Maandag 4 januari :
Donderdag 7 januari :
Maandag 11 januari :

➢

Woensdag 13 januari :

➢
➢

Donderdag 14 januari :
Zaterdag 16 januari :

➢

Vrijdag 22 januari :

➢

Maandag 25 januari :

➢

Donderdag 28 januari :

➢
➢

Dinsdag 2 februari :
Donderdag 4 februari :
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➢

Kerstvakantie.
Start wafelverkoop.
Typlessen 15.45 uur – 16.45 uur.
Start inschrijvingen broers / zussen –
geboortejaar 2019.
Pedagogische studiedag (geen school voor de
kinderen).
Typlessen 15.45 uur – 16.45 uur.
Kom-eens-zien-dag voor de kleuters die starten op 1
februari 2021 of na de krokusvakantie :
tussen 10-12 uur.
Afrikaanse percussie voor het 1ste en 2de leerjaar op
school.(onder voorbehoud van de covidmaatregelen).
2de facultatieve verlofdag : geen school voor de
kinderen.
Gedichtendag.
Typlessen 15.45 uur – 16.45 uur.
Verdeling van de wafeltjes.
Schoolraad 20 uur.

Zwemmen op vrijdag in januari
13u15 -14u00

14u00 – 14.45u

8-jan.-21

3de

leerjaar

4de leerjaar

15-jan.-21

5de leerjaar

6de leerjaar

22-jan.-21

3de leerjaar

4de leerjaar

29-jan.-21

5de leerjaar

6de leerjaar

Bezoek aan de bib in januari
De bezoeken aan de bibliotheek mogen momenteel nog niet
georganiseerd worden. We wachten op verdere richtlijnen.
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Sinte-Mariaschool
Naschoolse Typlessen 4de-5de-6de leerjaar
•
•
•
•

Donderdag 07/01/2021 15:45
Donderdag 14/01/2021 15:45
Donderdag 21/01/2021 15:45
Donderdag 28/01/2021 15:45

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
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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.
In de week van 4 januari 2021 bezorgen we via de boekentas van broer of zus een omslag
met info over de school aan de kinderen waarvan we op de hoogte zijn dat ze een jongere
broer of zus hebben van het geboortejaar 2019. Verdere richtlijnen kan je vinden in deze
omslag. Zijn we iemand vergeten? Neem dan zeker contact op met de school.

Wafeltjesverkoop
Na de kerstvakantie start onze wafeltjesverkoop. De verkoopsformulieren worden met de
kinderen meegegeven na de kerstvakantie.
De bestellingen zelf worden met de kinderen meegegeven op dinsdag 2 februari 2021 na
schooltijd. Heb je een grote bestelling? Spreek dan even af met de klasleerkracht of met het
secretariaat.

Extra-muros
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 (8 februari 2021 t.e.m. 10 februari 2021). De omboeking kon
gratis gebeuren bij de organisatie.
Ondertussen werd door de overheid beslist dat scholen geen extra-muros mogen
organiseren tot aan de krokusvakantie. Voor de kinderen betekent dit dat we de zeeklassen
definitief moeten opbergen. De kosten voor het verblijf en de annulatie van het busvervoer
worden volledig terugbetaald door de organisaties. In de loop van januari 2021 zal de
boekhouding opdracht krijgen om de betaalde voorschotten aan de ouders terug te storten.

2

Sinte-Mariaschool
Brengen en afhalen van de kinderen – denk aan de
verkeersveiligheid
We willen nog even bijzondere aandacht vragen voor het brengen en afhalen van de
kinderen.

Zwarte Leeuwstraat = zone 30
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Parkeer reglementair bij het brengen en
afhalen van de kinderen!

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

Verhuis jeugddienst Bonheiden
De jeugddienst zal vanaf januari niet meer terug te vinden zijn in het gemeentehuis. Ze
verhuizen naar een nieuwe locatie. Om deze nieuwe locatie bekend te maken heeft de
jeugd- en sportdienst samen een zoektocht opgesteld.
In het straatbeeld zullen er op donderdag 17/12 krijtgraffiti-tags verschijnen met het opschrift
‘WAAR is de jeugddienst?’ In de buurt van deze tags wordt een tip verstopt. Hoe meer tips
men vindt hoe duidelijker het zal worden waar de jeugddienst zijn nieuwe intrek zal nemen.
Via een formulier op www.bonheiden.be kan men het nieuwe adres ingeven en een prijs
winnen.
https://youtu.be/URXagYAU7yo
En de link naar de info op de gemeentelijke website:
https://www.bonheiden.be/waar-is-de-jeugddienst
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Warmathon – Sponsoring voor Villa Praline – vrijdag 18/12
Op vrijdag 18 december hebben we onze warmathon gelopen. De opbrengst van deze
warmathon schenken we graag aan Villa Praline. Proficiat aan alle kinderen voor het
inzamelen van dit schitterende bedrag !
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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.

Bericht van de ouderraad
Beste ouders,
2020 zit er bijna op!
Een applausje van ons voor alle kinderen, (groot-, plus-) ouders en leerkrachten om dit samen
tot een goed eind te brengen.
We moeten helaas de takeaway trend in 2021 verderzetten. Ons kookteam is nog volop in de
potten aan het roeren om een alternatief gerecht voor onze jaarlijkse brunch samen te
stellen. Noteren jullie alvast het weekend van 12 en 13 maart? Helaas geen gezellige
samenkomst in de Ludwinazaal, maar een afhaaleditie voor een leuke beleving in huis en
voor een duwtje in de rug voor onze kinderen.
Het bestelformulier en onthulling van de menu volgt begin februari. De organisatie gebeurt
met goedkeuring van de gemeente Bonheiden en met respect voor alle huidige covidrichtlijnen.
Hopelijk kan iedereen genieten van een deugddoende kerstvakantie.
Maak er een gezellig eindejaar van!

Groeten,
De ouderraad
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