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__________________________________________________________________________________

NIEUWSBRIEF september 2017
Beste ouders en leerlingen,
Het schooljaar 2017-2018 is gestart, vandaar deze uitgebreide nieuwsbrief.
INFOBROCHURE
Alle gezinsoudsten ontvangen een infobrochure, adressenlijst van de
personeelsleden en jaarkalender met de te onthouden data. Onze infobrochure kan
eveneens geraadpleegd worden op de schoolwebsite
www.gemeenteschooluitbergen.be onder de rubriek Ouders.
JAARTHEMA “EEN BOEKENKAST VOL DROMEN”
Dit schooljaar zetten we opnieuw in op lezen en gaan we verschillende activiteiten
organiseren om de leesvaardigheid te bevorderen.
ZORGBELEID 2017-2018
Zorgcoördinator Ramona zal tijdens het schooljaar 2017-2018 aanwezig zijn op
dinsdag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag. Indien U vragen of zorgen
zou hebben omtrent de cognitieve of socio-emotionele ontwikkeling van uw kind kan
U haar steeds contacteren, telefonisch op het nummer 09 367 50 88 of per e-mail op
volgend e-mailadres : zorg.uitbergen@gmail.com

LENTEFEEST ZEDENLEER
Vanaf dit schooljaar zal onze school aansluiten bij de Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging OVM Denderstreek. De leerlingen van het 6de leerjaar die zedenleer
volgen, kunnen deelnemen aan het Feest van de vrijzinnige jeugd op zaterdag 5 mei
2018 te Aalst. De leerlingen van het 1e leerjaar die zedenleer volgen kunnen
deelnemen aan het lentefeest op zondag 6 mei 2018, eveneens te Aalst. Beide
feesten worden begeleid door juf Sylvie De Coninck, onze nieuwe leermeester
zedenleer. Meer info hierover op de info-avond van dinsdag 5 september 2017 om
19u.
AFWEZIGHEDEN
Nieuw dit schooljaar :
5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve
dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks
toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019. De

klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die
niet voldoende aanwezig zijn geweest.
Voor het lager onderwijs gelden volgende regels :
Voor afwezigheden wegens ziekte van meer dan 3 kalenderdagen is steeds een
medisch attest vereist. Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer,
een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Voor afwezigheden wegens ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen
volstaat een verklaring van de ouders. (Maximum 4 maal per schooljaar, zo niet is
een medisch attest vereist.)

Andere afwezigheden kunnen van rechtswege gewettigd zijn (bijwonen van
huwelijk/begrafenis van een bloedverwant/ overmacht door sneeuwval of
noodweer/feestdagen die inherent zijn aan de godsdienstbeleving van de leerling) of
gewettigd mits toestemming van de directeur (afwezigheid wegens overlijden van
een bloedverwant, deelnemen aan culturele of sportieve manifestaties, persoonlijke
reden)

TOEZICHTEN EN KINDEROPVANG
Onze schoolpoort gaat ’s morgens open vanaf 8u10. Tussen 7u en 8u10 kan U
gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ’t Biebelotje – Veerstraat 13,
9290 Uitbergen – Tel : 09/367 94 29. Vanaf 8u10 wordt er door de school toezicht
voorzien op de speelplaats, in de kleuterspeelzaal en aan het zebrapad. Leerlingen
van het lager wachten vóór dit tijdstip aan de rode lijn. Kleuters mogen in geen enkel
geval onbewaakt achtergelaten worden in de kleuterspeelzaal.
Kinderen die opgevangen dienen te worden na schooltijd verzamelen op de
speelplaats onder het afdak. Eén van de leerkrachten begeleidt de kinderen tot aan
de poort van de pastorij. De medewerksters van de opvang zullen daar alle
aanwezige kinderen registreren.
De kinderen worden ’s avonds door de ouders afgehaald via de ingang in de
Veerstraat.
De opvang is geopend tot 18u30. Ook op woensdagnamiddag, pedagogische
studiedagen, facultatieve verlofdagen en tijdens de schoolvakanties kan uw kind
terecht in ’t Biebelotje. De tarieven variëren van 0.84 € (per begonnen half uur) tot en
met 9.41 € (voor een verblijf langer dan 6 uur). Vanaf het 2e kind per gezin wordt er
een korting toegestaan van 25%.
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden 's middags en 's
avonds begeleid in rangen:
Rang 1 : Tot aan het zebrapad in de Veerstraat.
Rang 2 : Tot aan het kruispunt met de Koffiestraat.
Rang 3 : Naar kinderopvang ’t Biebelotje, onder begeleiding een leerkracht.

TE ONTHOUDEN DATA 2017-2018
Schoolvakanties
Herfstvakantie

Verlofdagen/Pedagogische
studiedagen

Oudercontacten

Feesten/activiteiten waarvan
de datum reeds gekend is

zaterdag 28 oktober –
zondag 5 november
2017
Kerstvakantie
Zaterdag 23 december
2017 – zondag 7 januari
2018
Krokusvakantie
Zaterdag 10 februari
2018– zondag 18
februari 2018
Paasvakantie
Zaterdag 31 maart 2018
– zondag 15 april 2018
Pedagogische studiedag Maandag 11 september
2017
Facultatieve verlofdag
Woensdag 4 oktober
2017
Pedagogische studiedag Woensdag 24 januari
2017
Facultatieve verlofdag
Maandag 30 april 2018
Facultatieve verlofdag
Woensdag 9 mei 2018
Hemelvaart
Donderdag 10 mei 2018
Brugdag
Vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag
Maandag 21 mei 2018
Ouderavond lager
Dinsdag 5 september
2017 om 19u30 –
ouders van eerste
communicanten en
lentekinderen worden
verwacht om 19 u bij de
leermeesters
godsdienst/zedenleer
Ouderavond kleuter
Donderdag 7 september
2017 om 19u.
Lager 1-6
Week van 23-27 oktober
2017.
Lager 1-5
Week van 19-23 maart
2018.
de
6 leerjaar
Datum wordt later
meegedeeld.
Kleuters
Week van 19-23 maart
2018.
Carnaval
Vrijdag 9 februari 2018
Eerste communie
Donderdag 10 mei 2018

Feest van de Vrijzinnige
jeugd (12-jarigen)
Lentefeest (7-jarigen)
Schoolfeest

Zaterdag 5 mei 2018
(Aalst)
Zondag 6 mei 2018
(Aalst)
Zondag 29 april 2018

KALENDER SEPTEMBER
SEPTEMBER ACTIVITEITEN
2017
DINSDAG
5
Info-avond lager : 19u (levensbeschouwelijke
vakken), 19u30 (klastitularissen)
DONDERDAG 7
Zwemmen 1-2-3-4
Info-avond kleuter : 19u
VRIJDAG
8
Meester op de fiets voor de leerlingen van het 3e
en 4e leerjaar.
ZATERDAG
9
Bijeenkomst oud-leerlingen (18u)
MAANDAG
11
Pedagogische studiedag
WOENSDAG 13
Schoolfotograaf
DONDERDAG 14
Toon je sportclub@school : alle leerlingen mogen
in de outfit van hun sportclub naar school komen.
MAANDAG
18
Ouderraad (20u)
WOENSDAG 20
Scholenveldloop
DONDERDAG 21
Zwemmen 1-2-3-4 + 3de kleuterklas

UITBERGEN KERMIS 9-11 SEPTEMBER 2017
Kermisprogramma voor de kinderen







Tekenwedstrijd voor alle kinderen tussen 3 en 12 jaar. Dit jaar is er geen vast
thema, de keuze is vrij. Alle werkjes mogen worden afgegeven aan de
klasleraar, uiterlijk op woensdag 6 september 2017. De leden van het
kermiscomité halen de tekeningen op op donderdag 7 september 2017. Alle
deelnemers ontvangen een versnapering, de winnaars ontvangen een
geldprijs (5 € of 10 €).
Gocart Race t.v.v. Music for Life op zaterdag 9 september om 16u.
Snoeploop voor de kleuters op zondag 10 september om 13u30.
1e Dijkenloop op zondag 10 september om 13u45.
Maandag 11 september 2017 : kinderjaarmarkt.

