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Extra nieuwsbrief augustus 2018
Dit is de enige papieren nieuwsbrief. Enkel de
ouders van het 1ste leerjaar ontvangen in
september nog een papieren versie omdat zij de
inlogcode voor smartschool pas op 19 september
ontvangen. De digitale nieuwsbrief verschijnt in
de eerste week van iedere maand op de website
en op smartschool.
Langs deze weg willen we iedereen een fijne start
van het nieuwe schooljaar wensen. Een bijzonder
welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders.
Ook heten we meester Kevin Spreuwers
(deeltijds in klas 4C) en juf Sigrid De Greef (klas
5D) welkom in ons team. Daarnaast zijn er ook
enkele interne verschuivingen. Juf Anke Henrix
en juf Lindsay van Helden worden klasjuf in het
2de leerjaar.

Indien je je login van smartschool vergeten bent,
dan kan je een mailtje sturen naar
smartschool@dezonnewijzerzonhoven.be

Graag wil ik mijzelf als nieuwe directeur even
voorstellen.
Mijn naam is Lissy Lieben. Ik
ben fiere mama van 3 kinderen.
De afgelopen jaren gaf ik les in
Boxbergheide. Vanaf 1
september wil ik samen met jou,
als ouder, op weg gaan om het
beste in je kind naar boven te halen.
Met vragen of problemen kan je steeds bij mij
terecht door een mailtje te sturen via
smartschool. Ik reken op een fijne samenwerking.

De ouders van het eerste leerjaar ontvangen
éénmalig de volledige schoolbrochure. We vragen
nadrukkelijk om dit mapje te bewaren.
Via smartschool en/of de website kan iedereen
de nieuwe schoolbrochure lezen. Indien je alsnog
een papieren versie wenst, dan kan je dit steeds
vragen op het secretariaat.
Gelieve de informatie aandachtig te lezen en de
brief die je in bijlage vindt te ondertekenen ter
goedkeuring van het opvoedingsproject en het
schoolreglement.

Wij willen langs deze weg directeur Stijn
Schillebeeks heel veel succes wensen met zijn
nieuwe job als coördinerend directeur. Zijn
bureau bevindt zich in de Dorpsstraat.
Tijdens de vakantie werd de
speelplaats van de
Dorpsstraat verder
afgewerkt. De muur werd
geverfd en met hout bekleed.

Aandachtspunten:
Maak duidelijke afspraken
met je kind(eren) met welke
rij ze naar huis gaan. Zeker
de eerste maanden is het
belangrijk dat het juiste label
aan de boekentas hangt. Label stuk: vraag
gewoon een nieuw label.

Gelieve eventuele wijzigingen (ook eenmalige)
altijd door te geven aan de klasleerkracht.
Leerlingen vanaf het 3de leerjaar die met de auto
of te voet komen, gaan de school binnen via de
grote zwarte poort aan de achterste speelplaats.
De zwarte poort aan de Kleine Hemmen wordt ‘s
morgens en ’s middags niet geopend.
Tijdens de schooluren zal enkel het kleine
poortje open zijn. Op het einde van de schooldag
gaat de grote poort wel open en kan je je kind
komen afhalen aan de Kleine Hemmen.

Gelieve uw kind op
woensdag alleen een
stuk fruit mee te
geven. Fruit zien
eten, doet eten!
De poorten gaan om 08.15 open.
Vanaf dan is er bewaking
voorzien en is elk kind verzekerd
tegen gebeurlijke ongevallen.
Vóór die tijd kunnen de kinderen
steeds terecht in de lokalen van de voorschoolse
opvang ’t Alvermanneke in de Dorpsstraat.
Dankjewel om volgende zaken te doen:
koekjes zonder papiertje
in een koekjesdoos

Je kan nog steeds inschrijven voor de naschoolse
workshops! Er is voor elk wat wils. In maart 2019
krijg je een fiscaal attest voor de gevolgde
workshops.
Materialen die nodig zijn om
de eindtermen te bereiken
bieden wij als school gratis aan.
Wij krijgen hiervoor de nodige
extra werkingsmiddelen. Zo
krijgen de leerlingen
werkboeken voor godsdienst,
wiskunde, Nederlands, W.O.,
schrift en Frans.
Daarnaast krijgt elke leerling een agenda,
schriften, kaften, lat, gom en schrijfgerief. Ook
zijn er voor elke leerling in de klas kleurpotloden
en stiften aanwezig en in de hogere leerjaren:
geodriehoek, passer, zakrekenmachine, atlas,
woordenboek, …

Wij vragen dan ook om zorg te dragen
voor al het materiaal en alles duidelijk te
tekenen.
U kunt dit schooljaar
weer een
studietoelage
aanvragen voor kinderen in de kleuter- en lagere
school. Voor meer info: www.studietoelagen.be

drinkfles
(geen frisdrank!)

boterhammen in boterhamdoos zonder
aluminiumpapier!
Gelieve alles duidelijk te tekenen met naam en
klas!
Leerlingen die een kwartier na het einde van de
school niet zijn afgehaald worden naar de opvang
in de Dorpsstraat gebracht.
Maandag 03/09: start van het nieuwe schooljaar
De gezamenlijke oudercontacten waarbij het
reilen en zeilen van de klas/het leerjaar wordt
toegelicht hebben plaats op:
• Maandag 10/09: 2de leerjaar
• Donderdag 13/09: 3de en 4de leerjaar
• Maandag 17/09: 5de en 6de leerjaar
Woensdag 12/09: de kinderen hebben VRIJAF.
De leerkrachten hebben een pedagogische
studiedag.
Vrijdag 14/09: scholenveldloop op de Basvelden
Woensdag 19/09: openklasdag 1ste leerjaar

Wij wensen iedereen een fijn
en leerrijk schooljaar toe!

