INFOBUNDEL
SCHOOLJAAR 2020 - 2021

ONS TEAM
Directie:

Mevr. Christa De Gauquier
0471 32 19 97

Peuterklas + 1ste kleuterklas:

juf Wendy & juf Lotte

2de kleuterklas:

juf Karolien / meester Thijs

3de kleuterklas:

juf Anniek

1ste leerjaar:

juf Evelien

2de leerjaar:

juf Cindy

3de leerjaar:

juf Darlien

4de leerjaar:

meester Hendrik / juf Annelies

5de leerjaar:

juf Barbra

6de leerjaar :

juf Riete

Zorgcoördinatoren:

juf Steffie – juf Sandra

Zorgleerkrachten:

meester Chris – meester Thijs

Trapklasondersteuner:

juf Christine

ICT + Boekenjuf:

juf Annelies

Turnen:

kleuters:
lager:

Secretariaat:

Anne
Régine
Jessica

Opvang:

juf Cindy

juf Femke
meester Tom
juf Femke

SCHOOLUREN
VOORMIDDAG:

van

tot

08.30 uur

NAMIDDAG:

12.05 uur

van

tot

13.10 uur

15.05 uur

OPVANG
OCHTEND :

06.30
07.00
07.30
08.00

uur
uur
uur
uur

–
–
–
–

07.00
07.30
08.00
08.30

uur
uur
uur
uur

€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80
GRATIS (€ 0)

AVOND:

15.05
16.30
17.00
17.30

uur
uur
uur
uur

–
–
–
–

16.30
17.00
17.30
18.00

uur
uur
uur
uur

GRATIS (€ 0)
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80

WOENSDAG:

12.05 uur – 12.30 uur GRATIS (€ 0)
Om 12.30 uur sluit de school!

GSM-nummer opvang: 0497/26 24 52

JAARKALENDER

Vakanties / verlofdagen
maandag 28 september 2020: lokale verlofdag
Woensdag 21 oktober 2020: pedagogische studiedag
Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 tot en met
vrijdag 6 november 2020
Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand
Kerstvakantie:

maandag 21 december 2020 tot en met
vrijdag 1 januari 2021

Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 tot en met
vrijdag 19 februari 2021
Maandag 1 maart 2021: lokale verlofdag
Paasvakantie:

maandag 5 april 2021 tot en met vrijdag
16 april 2021

Maandag 26 april 2021: Pedagogische studiedag
Donderdag 13 mei 2021: Hemelvaart
Vrijdag 14 mei 2021: brugdag Hemelvaart
Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag

Oudercontacten
Alle klassen: donderdag 19 november 2020
Alle klassen: donderdag 18 maart 2021
6de leerjaar: donderdag 17 juni 2021
Alle andere klassen: donderdag 24 juni 2021
Rapporten
Rapport 1: donderdag 29 oktober 2020
Rapport 2: donderdag 17 december 2020
Rapport 3: donderdag 11 maart 2021
Rapport 4: dinsdag 11 mei 2021
Rapport 5 (6de leerjaar): 17 juni 2021
Rapport 5 (andere klassen): 24 juni 2021
Feest op school
Donderdag 3 december 2020: Sinterklaasfeest
Vrijdag 18 december 2020: Warmste Week actie
Vrijdag 5 februari 2021: Spaghettiavond
Vrijdag 12 februari 2021: Carnaval
Zaterdag 5 juni 2021: Schoolfeest
Maandag 21 juni 2021: proclamatie 6de leerjaar
Woensdag 23 juni 2021: proclamatie 3de kleuterklas

Ouderkaffee
(voor alle ouders die op woensdagochtend om 8.00
uur zin hebben in een tasje koffie/thee en een
babbel)

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

21 april 2021
28 april 2021
5 mei 2021
12 mei 2021
19 mei 2021

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

26 mei 2021
2 juni 2021
9 juni 2021
16 juni 2021
23 juni 2021

TOS (kleuters – info voor ouders in de klas)
+ ontbijt op school voor alle ouders

Woensdag 18 november 2020: Rekenvaardigheden
Woensdag 27 januari 2021: Schoolrijpheid

Doe-mee’s
(lagere klassen – info voor ouders in de klas)

1ste leerjaar: Woensdag 18 november 2020
11.00 uur
Wiskunde: splitsen tot 20
Vrijdag 7 mei 2021
11.00 uur
Wiskunde: brugoefeningen tot 20
2de leerjaar:

Woensdag 13 januari 2021
11.00 uur
Wiskunde: de maal- en deeltafels

3de leerjaar:

Woensdag 9 december 2020
11.00 uur
Spelling: verenkelen en verdubbelen

WAT BIJ ZIEKTE?
ZIEK:
- 4 x briefje achteraan agenda (1 – 3 dagen)
- Doktersbriefje
BRIEFJE MEDICATIE:
Enkel met toelating van de dokter!

BRIEVEN
Kleuters: mapje met brieven
Lager:

agenda

Brieven worden meegegeven op donderdag!
Stickers kunnen ook op andere dagen!
De brieven zijn in een kleur afgeprint als er strookje moet ingevuld
worden!

REFTER
Boterhammen
Soep
Warme maaltijd (+soep)

€ 0,65
kleuters:
Lager:

€ 3,10
€ 3,60

We werken met een betaalkaart.
Kaarten kunnen aangekocht worden op het secretariaat (bij Anne)
op woensdag- en vrijdagochtend.

De kaart wordt in de klas bij de leerkracht bewaard en
afgestempeld.
Als de kaart bijna opgebruikt is, verwittigt de leerkracht u via een
sticker in het agenda.
Broodjes (enkel leerlingen Lager): Klein:
Groot:

€ 1,60
€ 3,10

Broodjes kunnen de leerlingen ’s ochtends zelf aan de leerkracht
betalen.
Er is keuze uit een bruin of wit broodje:
Ham, kaas, smos, krab, tonijn, prépare, pita en gezond.

GEZONDHEIDSBELEID

Vanaf half oktober tot half juni doet onze school mee aan
“Oog voor lekkers”. (Vroeger heette dit “tutti frutti”)
Elke woensdag eten we een lekker stukje fruit of groente in de klas.
(Kostprijs: 6 euro)

Wij willen als school ons steentje bijdragen aan het beschermen
van het milieu.
Gelieve de plastic wegwerpflessen te vervangen door een
hervulbare drinkfles.
(Opgelet! De drinkflessen goed uitwassen!)

SPEELPLAATSAFSPRAKEN

NA SCHOOLTIJD

Om 15.05 uur:
De ouders wachten aan de glazen deur
Afspraken van de studie:
• We blijven tot 16.00 uur op de speelplaats.
• In de refter houden we het rustig. De kinderen van de
kleuterklas kunnen onmiddellijk een rustig spel spelen of
kleuren.
• Van 16.00 uur tot 16.30 uur maken de kinderen van het lager
hun huiswerk of lezen ze verplicht in een leesboek. Tot 16.30
uur blijft het stil. Daarna kunnen ze rustig spelen of kleuren.

ALGEMEEN

GSM en Smartwatch zijn niet toegelaten op school.

MP3 – speler is niet toegelaten op school.
De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade. Duur
speelgoed zoals bv. waveboard of computergames blijven beter
thuis.

TURNEN
We turnen 2 x per week.
Nodig: een blauw T-shirt van de school.
(Kinderen krijgen een T-shirt bij inschrijving. Het kan bij verlies of
nadien ook in het secretariaat aangekocht worden), sportschoenen,
een korte of lange sportbroek.

of
De turnzak blijft op school.
Elke vakantie krijgen de kinderen hun turnzak mee
naar huis om de kledij te wassen.

ZEPPERUN
De kinderen lopen of wandelen elke dag één mijl (1,6 km), door
rondjes af te leggen op de eigen speelplaats. Opvallend is dat deze
oefening niet tijdens de speeltijden of de les bewegingsopvoeding
ingepland wordt, maar tijdens de gewone lesuren.
Dagelijks meer bewegen heeft tal van voordelen: je wordt fitter, je
kan je beter concentreren, je werkt aan je algemene gezondheid, ..

ZWEMMEN
Alle lagere klassen gaan 8x per jaar zwemmen.
De 3de kleuterklas doet 5x per jaar aan watergewenning.
Het 2de leerjaar gaat gratis zwemmen.
Via een sticker in het agenda wordt u verwittigd wanneer de
kinderen gaan zwemmen.

THUISWERK
1ste leerjaar:

september: enkel lezen
Woensdag
maximum 20 minuten

2de leerjaar:

Woensdag
maximum 30 minuten

3de leerjaar:

Woensdag
maximum 30 minuten

4de leerjaar:

Woensdag
maximum 45 minuten

5de en 6de leerjaar: maximum 1 uur
Spreek de leerkracht aan bij problemen!

LIST-LEZEN
In De Zeppelin maken we werk van degelijk
leesonderwijs.
Kinderen die graag lezen ontwikkelen ook
betere leesvaardigheden.
De kinderen lezen 3x per week 25 minuten
en kunnen hierbij kiezen uit een mooi en
ruim aanbod boeken. (LIST = Lezen is Tof)
Sinds vorig schooljaar hebben we ook onze
eigen schoolbibliotheek waar vaak nieuwe
boeken bijkomen!

TRAPKLASSEN
Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen van heel nabij op.
Reeds van in de kleuterklassen proberen wij de kinderen op hun
maat les te geven en dingen bij te leren.
Soms hebben kinderen wat extra oefening en tijd nodig vooraleer
ze iets onder de knie hebben.
Andere kinderen hebben net nood aan wat meer uitdaging en
versneld leren. Met de trapklassen leren kinderen op hun eigen
tempo.

WEBSITE
Benieuwd naar wat we allemaal doen in De Zeppelin? Regelmatig
vind je foto’s en informatie op onze website, Youtube- en Facebookpagina.

ALTIJD WELKOM!!

