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Beste ouders,
Graag willen we u informeren over wat er op onze school leeft en welke gebeurtenissen
er dit schooljaar gepland staan. We willen u op regelmatige basis een infoblad
aanbieden. Hier hebt u alvast het eerste nummer van dit schooljaar!
Fruit op school
Ook dit schooljaar willen we gezonde voeding op school blijven
promoten. We houden elke donderdag een fruitdag. Daarom vragen
we om op donderdag enkel fruit mee te geven. We zouden het op
prijs stellen om op die dag geen koek of yoghurt mee te geven.
Op dinsdag biedt de school de kinderen van de lagere school
een stuk fruit aan. Dit wordt gesponsord door de ouderraad.
We promoten ook het water drinken. In alle klassen wordt er in de
voormiddag enkel water gedronken. In de namiddag kan een drankje
naar keuze gedronken worden. Gelieve enkel drank mee te geven die ook op school
aangeboden wordt. (water, fruitsap, appelsap, melk)
Verloren voorwerpen - naamtekenen
Gelieve de brooddozen, jassen en kledij van de kinderen te naamtekenen. Het is zo
spijtig dat prachtige kledij bij de verloren voorwerpen terecht komt.
Iets verloren? Kom gerust een kijkje nemen bij de verloren voorwerpen. Wie weet
vindt u er een kledingstuk van uw kind terug
Medicijnen op school

Medicijnen horen niet thuis op school. Laat daarom zoveel
mogelijk de medicijnen thuis innemen. De school geeft enkel
voorgeschreven
medicijnen,
vergezeld
door
een
medicijnattest en ondertekend door de dokter. Dit attest
kunt u terugvinden op de schoolwebsite onder de rubriek
‘info - praktisch’. De medicatie dient steeds in de originele
verpakking met de daarbij horende bijsluiter te worden
meegebracht. Het medicijn moet ook steeds van een etiket te worden voorzien met
daarop de naam van het kind, adres en het telefoonnummer van de voorschrijvende
arts. Pilletjes of andere medicijnen zomaar in de boekentas meegeven, mag dus niet.

Ziektebriefje
Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest
verplicht.
.
Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts vier keer per schooljaar.
Als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst, de krokus-, de paas- of de zomervakantie dan is een medisch NIET meer verplicht.
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op
voorhand met de directeur. Een kind kan in geen geval toestemming krijgen van de
directeur om op reis te vertrekken.
Helm op fluotop
Na het herfstverlof starten we met onze school de campagne ‘Helm op fluotop’. Het is
een project waarbij de kinderen aangemoedigd worden op een helm en fluokledij te
dragen. Alle leerlingen krijgen een stickerkaart. Iedere keer dat ze met een helm
en/of een fluojas naar school komen, krijgen ze een sticker die ze op hun kaart kunnen
kleven. Aan de volle stickerkaarten zijn mooie prijzen verbonden zoals een gratis
toegang tot de Zoo in Antwerpen, de Zoo in Planckendael, en het Serpentarium in
Blankenberge. De moeite waard om zich in het verkeer zichtbaar te maken dus!!!
Initiatie Frans
Bonjour, je suis Juliette.
Juliette is de Franse klaspop van de peuter en eerste kleuterklas.
Samen met haar zusje Annaëlle, broertje Benoît, nichtje Zoë en
neefje Xavier leert ze Frans aan de kinderen van onze school. Dit
gebeurt op een prettige, speelse manier en door natuurlijke
leersituaties te creëren. Denk maar aan Franse liedjes, versjes,
spelletjes, verhalen, tekenfilmpjes, bewegingslessen,…
Ouderraad
De ouderraad is een raad van ouders van wie de kinderen op onze school zitten. Het
heeft als doel de ontwikkelingen van onze school kritisch te begeleiden en de
betrokkenheid bij de school te bevorderen.
De voorzitter van de ouderraad is Dhr. Philip van den Eynde. U kunt hem steeds
bereiken op volgend e-mailadres: ouderraadvbshfamilie@gmail.com. Benieuwd naar de
verschillende activiteiten? Neem gerust een kijkje op de Facebook pagina:
https://www.facebook.com/pages/Ouderraad-VBSH-FamilieOudenburg/244117885641550?fref=ts.
Dat de ouderraad heel betrokken is bij het welzijn van onze kinderen bewijst ze nog
maar eens door het organiseren van infoavonden. Op 15 oktober vond de infoavond
rond cyberpesten plaats in de Ipso Facto. Het was een heel boeiende en leerrijke
avond! Van harte dank hiervoor!

Ten voordele van de werking van de school werden door de ouderraad op 22 en 23
oktober chrysanten verkocht. Bedankt aan iedereen die langs deze weg onze school
heeft gesteund. Er werden meer dan 150 chrysanten verkocht!
Dag van de leraar
Op maandag 5 oktober was het dag van de leraar. Op die dag
stonden de leerkrachten heel
even in de belangstelling. Een
grote dankjewel aan de
ouderraad
die
onze
leerkrachten
die
dag
trakteerde met overheerlijk
fruitsla! Ook de directeur
legde haar team in de watten met overheerlijke koekjes voor tijdens de pauze.
Veldloop
Op maandag 28 september vond de 27ste editie van de Oudenburgse scholenveldloop
plaats. De loopwedstrijd van de stad Oudenburg was voor onze school een echte
voltreffer. Heel wat sportieve leerlingen zetten hun beste beentje voor en enkele
onder hen behaalden een echte medaille. Alvast een dikke proficiat hiervoor! U kunt de
foto’s
van
deze
activiteit
terugvinden
op
volgende
website:
http://www.oudenburg.be/scholenveldloop.aspx
Gevraagd
!Graag hadden we u gevraagd om de punten
voor de SVS crossen die in de Krant van WestVlaanderen (De Weekbode, De Zeewacht,
Brugsch Handelsblad, Kortrijks Handelsblad,
Het Wekelijks Nieuws) verschijnen te sparen
en te overhandigen aan juffrouw Natacha.
Hiermee kan de school sparen voor
waardebonnen waarmee sportmateriaal en
materiaal voor op de speelplaats kan
aangekocht worden.
!Plastic dopjes van flesjes frisdrank verdwijnen meestal
in de vuilnisbak, of nog erger, gewoon op straat. Wist u dat
u met een plastic dopje een goed doel kan steunen? Spaar
met ons mee, want het geld dat hiermee verdiend wordt,
besteden ze aan de aankoop en opleiding van
blindengeleidehonden. U kunt de dopjes gerust meegeven
met uw kind. Zij weten waar ze de dopjes kunnen deponeren.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Website
Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op onze school, om foto’s te
bekijken van de activiteiten in de klassen, om data van verschillende gebeurtenissen te
raadplegen en om de blogs van een aantal leerkrachten te bekijken kan je steeds
terecht op onze website: www.vbshfamilie.be.
Zwemmen
Tot eind november zwemmen alle leerlingen van het eerste, derde en vijfde leerjaar.
Vanaf de maand december is het dan de beurt aan alle leerlingen van Ettelgem. Midden
maart mogen de kinderen van het tweede, vierde en zesde leerjaar zwemmen. In de
periode waar er voor een bepaalde klas geen zwemles is, wordt een extra bewegingsles
voorzien.
Bent u al Gimme ?
Wij zijn heel enthousiast dat er al zo veel ouders hun weg gevonden hebben op Gimme.
Het is voor onze school een ideaal middel om met jullie, ouders, te communiceren. Wie
hier nog uitleg of vragen over heeft, kan zich richten tot de directeur.
Evacuatie van de school bij brand
Meester Piet, die tevens preventie adviseur is op onze school, werkte een goed
evacuatieplan uit voor onze school bij eventuele brand. Hierbij willen we u graag
meedelen dat wanneer de schoolgebouwen moeten geëvacueerd worden, alle kinderen
in de kerk zullen verzamelen. We vragen dan ook om de kinderen aan de kerk af te
halen.

Schoolpoort goed sluiten!!
Mogen we u vragen om de schoolpoort bij het binnenkomen en verlaten van de school
steeds goed te sluiten. Dit om de veiligheid van onze kinderen te kunnen garanderen.
Alvast bedankt.
De Grote Voorleesweek: ouders/grootouders lezen voor op school.
Bent u een ouder of een grootouder die het gezellig vindt om voor te lezen aan
kinderen? Vindt u ook dat voorlezen helpt om kinderen meer over de wereld te leren?
Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/grootouders die tijdens de voorleesweek
van 23 – 27 november een half uurtje in de klas willen komen voorlezen. Interesse?
Laat dan via de agenda van uw kind/ kleinkind weten op welk moment u zich zou kunnen
vrijmaken. Het kan elke dag van die week in de voormiddag of in de namiddag gepland
worden. Iedereen die zich hiervoor kandidaat stelt, zal op de hoogte gebracht worden
door juf Elke voor verdere details. Vergeet dus zeker niet om uw gegevens erbij te
noteren. We kijken er alvast heel erg naar uit.

Kersthappening - kerstrozenverkoop

Op donderdag 17 december 2015 kunt u het rapport van uw kind komen
bespreken met de klasleerkracht. Het oudercomité verwelkomt er die
avond alle ouders met een kersthappening. Net zoals vorig jaar wordt er
een kerstrozenverkoop gehouden.
Proficiat aan juf Lindsey
Juf Lindsey werd trotse mama van Jonas. We wensen haar en haar baby alle geluk toe
! Ook een dikke proficiat aan zus Hanne en papa Tom.
Natuurlijk vergeten we juf Micheline niet proficiat te wensen, want zij is de trotse
oma van Jonas!
Proficiat aan juf Marina en juf Carine
Met trots melden we u dat juf Marina voor de vijfde keer
grootmoeder geworden is. Haar flinke kleindochter Loran is
geboren op 23 oktober.
Ook juf Carine willen we van harte proficiat wensen met haar
eerste kleindochter Clara. In naam van heel het team wensen
we onze beide juffen en hun familie heel veel geluk toe met
hun kleinkinderen.

Kalender:
herfstvakantie:
Quiz avond:
Wapenstilstand :
proefwerkenweek:
oudercontact en
kersthappening :
kerstviering:
kerstvakantie:

van maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2015
vrijdag 13 november 2015
woensdag 11 november 2015
maandag 7 december – 11 december 2015
donderdag 17 december 2015
vrijdag 18 december 2015 om 8.45u
van maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016

De Boezo - Babbel
Ook onze kleuters komen elke dag op tijd naar school!
Voelen jullie zich ook al thuis op onze kleuterschool? De meeste
kleuters alvast wel. De dagelijkse gewoonte kruipt er bij hen al
goed in.

Ik ben elke
dag op tijd
op school.

Jullie hebben 's ochtends waarschijnlijk ook al een hele routine
opgebouwd. Je weet waar de boterhammendoos staat, hoe lang
het duurt alvorens je kleine spruit aangekleed is, waar de files
zijn,.... Kortom, een planning die niet altijd zo evident is om uit te
voeren.
Toch willen wij een warme oproep doen om je kind steeds op tijd
naar school te brengen. Dit is voor de juf aangenaam, maar zeker
ook voor de kleuter zelf. Je kleuter komt rustig toe, kan nog even
spelen en de dag aanvatten volgens de vaste gewoontes. Dit biedt
heel wat rust en veiligheid voor het kind zelf.
97% van alle jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel gaan naar de
kleuterschool. Dat is veel. Maar niet alle ouders sturen hun kind
elke dag naar school. Die kleuters lopen het risico niet goed
voorbereid te zijn op de volgende kleuterklas of op het eerste
leerjaar.
Onze schooluren:
Maandag
8u50 tot 12u – 13u15 tot 15u35
Dinsdag
8u35 tot 12u – 13u15 tot 15u35
Woensdag 8u25 tot 11u10
Donderdag 8u25 tot 12u – 13u15 tot 15u35
Vrijdag
8u25 tot 12u – 13u15 tot 15u
Alvast bedankt voor jullie medewerking
zorgcoördinator
Tine Soete
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Biebauw Sabine, directeur

