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Extra nieuwsbrief augustus 2017

gemeente Zonhoven op onze school een
verkeerspark aangelegd. Daarnaast hebben we
dankzij subsidie van de provincie Limburg per
leerjaar een educatieve verkeersbox
samengesteld en hebben we verkeersborden voor
het verkeerspark aangekocht.

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 juf Wiete Franssen (vervangster
van juf Dominique van klas 1B), juf Lore De Loose
(klastitularis 1F), juf Lindsay Van Helden
(deeltijds in klas 4C en 6A), juf Shana Goossens
(klastitularis van klas 5C) en meester Sander
Godeyne (turnleerkracht) welkom in ons team.

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 13 september
ontvangen.
De digitale nieuwsbrief verschijnt in de eerste
week van iedere maand op de website en op
smartschool.

Tijdens de vakantie kreeg de
speelplaats van de
Dorpsstraat een facelift.
Er werden infiltratiebekkens
aangelegd en regenputten geplaatst om de
toiletten te spoelen. Daarnaast werd de
speelplaats opnieuw beklinkerd. Ook de turnzaal
werd onder handen genomen. In de eerste weken
van september wordt daar de nieuwe turnvloer
gelegd. De overkapping op de speelplaats gebeurt
in de herfstvakantie.

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

Dankzij een ouder van
een leerling die nu naar
het secundair is, zijn we
twee interactieve muziekboxen rijker. Dankjewel
hiervoor!
Vorig jaar werd in
samenwerking met
de provincie
Limburg en de

De ouders van het eerste leerjaar ontvangen
éénmalig de volledige schoolbrochure. We vragen
nadrukkelijk om dit mapje te bewaren. De andere
ouders krijgen enkel nog de informatie over de
onderwerpen die aangepast of aangevuld zijn
vanuit de gekregen omzendbrieven van het
ministerie van onderwijs.
Gelieve de informatie aandachtig te lezen en de
brief die je in bijlage vindt te ondertekenen ter
goedkeuring van het opvoedingsproject en het
schoolreglement.

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.

Je kan nog steeds inschrijven voor de naschoolse
workshops! Er is voor elk wat wils. In maart 2018
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 van de lagere
school. Voor meer info: www.studietoelagen.be

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
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.

September
Vrijdag 01/09: start van het nieuwe schooljaar
De gezamenlijke oudercontacten waarbij het
reilen en zeilen van de klas/het leerjaar wordt
toegelicht hebben plaats op:
 Maandag 11/09: 2de leerjaar
 Donderdag 14/09: 3de en 4de leerjaar
 Maandag 18/09: 5de en 6de leerjaar
Woensdag 13/09: openklasdag 1ste leerjaar
Vrijdag 15/09: scholenveldloop op de Basvelden
Voormiddag 4de tot en met 6de leerjaar
Namiddag 1ste tot en met 3de leerjaar
Woensdag 20/09: de kinderen hebben VRIJAF.
De leerkrachten hebben een pedagogische
studiedag.

Wij wensen iedereen een fijn en leerrijk
schooljaar toe!

