Ekeren, september - oktober 2020

Beste ouders, kleuters en leerlingen,

Na een deugddoende vakantie pikken we de draad weer op.
We tellen de dagen af
om alle vertrouwde en nieuwe gezichtjes te mogen verwelkomen!
Ons verhaal is nog lang niet uitverteld
Ook jij telt en ‘taalt’ weer mee
dus
beginnen we alvast van 1 september te dromen!

Onze maandkalender:
dinsdag 01/09

Let wel, alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Start van het nieuwe schooljaar!
Na het belsignaal van 08.25 u. gaan de leerlingen van het 1e leerjaar door een
erehaag, gevormd door alle andere leerlingen van de lagere school, naar de
klas. De ouders van de leerlingen van het 1e leerjaar zijn welkom om dit
fantastische moment bij te wonen.
Het 1ste leerjaar en het 5de leerjaar zijn verhuisd:
Tijdens de vakantie vond een grote verhuis plaats. De
klassen van het 1ste en het 5de leerjaar zijn van plaats
gewisseld. De klas van juf Marijke (1A) bevindt zich
tegenover de zebraklas, de klas van juf Laura (1B) bevindt
zich tegenover de dolfijnenklas. Op deze manier kunnen
de leerlingen van het 1ste leerjaar starten in een voor hen
vertrouwde omgeving.

maandag 07/09 tot
en met vrijdag 11/09

L5 en L6: vertrek sportklassen Genk
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Vrijdag 11/09

L3 Uitstap Bijenteeltmuseum

dinsdag 15/09

L5 en L6: zwemmen
personeelsvergadering- geen huistaakklas

woensdag 16/09

'Breng je sportclub naar school': leerlingen die
een sport in clubverband uitoefenen, mogen in
de outfit van hun sportclub naar school komen.

dinsdag 22/09

L4 en L5: zwemmen

maandag 28/09

Facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL

dinsdag 29/09

L4 en L6: zwemmen

donderdag 01/10

L1 oudercontact

vrijdag 02/10

08:30 – 12:00: klasfoto’s oudste kleuters en lagere school

zaterdag 03/10

Eerste communie H.Hartparochie Ekeren Donk

dinsdag 06/10

L5 en L6: zwemmen

woensdag 07/10

Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL

dinsdag 13/10

L4 en L5: zwemmen

donderdag 15/10

personeelsvergadering- geen huistaakklas

dinsdag 20/10

L4 en L6: zwemmen

vrijdag 23/10

Dag van de jeugdbeweging: leerlingen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging mogen in de outfit van hun jeugdbeweging naar school komen.

dinsdag 27/10

L5 en L6: zwemmen

Donderdag 29/10

LS: herfstrapport + rapport sociale vaardigheden en leren leren

Vrijdag 30/10

08:30 - 15:10: LS: heidewandeling

Maandag 02/11 t/m
vrijdag 06/11

Herfstvakantie

Maandag 02/11 en
dinsdag 03/11

09:00 – 16.00: Boostdagen Bodymap
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Mededelingen:
Naar school komen - enkele afspraken:
-

Voorbewaking: 07.30u. tot 08.00u.
De voorbewaking van de kleuterschool en van de lagere school gaat door in
gebouw C (waar ook de refter van de lagere school is).
Kinderen die voor 08.00u naar school komen, worden door hun ouders
naar de voorbewaking gebracht!
Voor 08.00u is er geen toezicht op de speelplaats en mogen de kinderen niet
op de speelplaats zijn.

-

De schoolpoorten, vooraan en achteraan gaan open om 08.00u.
Ouders nemen afscheid van hun kind aan de poort
enkel de kinderen komen op de speelplaats.

Een nieuwe afspraak voor de kleuters:
Vanaf 08.15 gaan alle kleuters onmiddellijk naar hun klas. De zorgjuffen
zullen hen begeleiden.

Om 08.25u. gaat het belsignaal en worden de poorten gesloten.
Ben je te laat dan zal je even voor de poort moeten wachten.
KOM AUB OP TIJD!
Kleuters die voor het eerst naar school komen, mogen de eerste week nog door hun ouders
begeleid worden tot aan de klas. Dit kan enkel tussen 08.15 en 08.25u.
Middagtoezicht
De kleuters eten in twee groepen in de refter van de kleuterschool.
De aapjes, eendjes, kikkers en schaapjes van 12.00u. tot 12.30u.
De dolfijnen, giraffen, olifanten en zebra’s eten van 12.30u. tot 13.00u.
Kleuters die niet blijven ineten worden om 12.00u. afgehaald:
De aapjes, eendjes, kikkers en schaapjes beneden in de kleuterhal.
De dolfijnen, giraffen, olifanten en zebra’s onder het afdak aan de kleuterschool.
De leerlingen van de lagere school eten in drie groepen (tussen 12.00 en 13.15u.) in de refter van
de lagere school.
Organisatie van de afhaalrijen:

Omwille van de coronamaatregelen moeten we nog steeds éénrichtingsverkeer voorzien.
Komt u een kleuter ophalen:
volg route 1 (blauw). In- en uitgang via de Prinshoeveweg.
Komt u een kleuter én een kind van de lagere school ophalen:
volg route 1 (blauw).
Komt u enkel een kind van de lagere school ophalen:
volg route 2 (groen). In-en uitgang langs de Schoutlaan.

-

De jongste kleuters ( kikkers, aapjes, eendjes en schaapjes) kan je afhalen aan de grote deur
van de inkomhal.
De giraffen en dolfijnen wachten op jullie onder het afdak van de kleuterschool.
De zebra’s en olifanten wachten aan het podium op de speelplaats van de lagere school.
Gesubsidieerde Vrije Basisschool St Jozef Prinshoeveweg 44 2180 Ekeren - 03/645.61.67 secretariaat@sintjozefekeren.be
vzw OZCS Noord-Kempen Wilgendaalstraat 5 2900 SCHOTEN – 03/685. 45.46 - Ondernemingsnr 0865-400-841

-

De leerlingen met broer of zus in de kleuterschool staan op de speelplaats van de lagere
school.

-

Leerlingen zonder broer of zus in de kleuterschool kunnen afgehaald worden op het rode
veld.

-

Leerlingen die aan de kant van de Schoutlaan wonen, worden onder begeleiding van
leerkrachten tot aan de Schoutlaan gebracht. We vragen aan de ouders van deze leerlingen, om
te wachten achteraan het paadje.
Voor een vlot verloop vragen wij om de aanwijzingen te volgen en het éénrichtingsverkeer te
respecteren. Gelieve niet langer op het schoolterrein te blijven dan strikt nodig, dit voor uw eigen
veiligheid en die van anderen.

Voor de veiligheid van onze leerlingen en om het overzicht te bewaren, openen de schoolpoorten
op het einde van de schooldag nadat de rijen zijn gevormd.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de leerlingen van de lagere school voor het belsignaal op
de speelplaats en kunnen de rijen snel gevormd worden.
Op woensdag (12.00u) en vrijdag (15.10u) komen de leerlingen uit de klas en kan het dus iets
langer duren vooraleer de rijen gevormd zijn.
We danken u voor uw begrip.
Nabewaking: tot 17.00u.
Aan de ouders die hun kinderen in de nabewaking ophalen, vragen we uitdrukkelijk hun kinderen af
te melden bij het personeelslid dat toezicht houdt.
Zo houden we een goede controle op de kinderen die naar huis gaan en vermijden we ook
betwistingen i.v.m. de onkosten. (Ter info: het gsm-nummer van de nabewaking is: 0493 11 00 56).
Kinderen die na 17.00u. afgehaald worden, worden al om 15.30u. opgehaald op school door
Spoenk (naschoolse opvang). Graag de leerkracht hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
Als u in de file staat of om één of andere reden niet voor 17.00u. in de nabewaking kan zijn,
verwittig dan de school zo spoedig mogelijk a.u.b.
Als uw kind zeflstandig de school mag verlaten tijdens de nabewaking, dient u de school hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen via een nota in de agenda of via een briefje voor de juf/meester
van de nabewaking.
Huiswerkgroep tijdens de nabewaking:
Tijdens de nabewaking kunnen de leerlingen van de LS (vanaf het 3de leerjaar) onder toezicht van
een leerkracht werken aan hun (huis)taken en dit tussen 15.30u. en 16.00u. Op de data van de
personeelsvergaderingen zal er geen huiswerkgroep zijn. Die data vindt u op de maandbrief en op
de website.

We vinden het fijn dat u bij het binnenkomen en
verlaten van de school de poort steeds sluit.
Denk ook aan je mondmasker!

Traktaties bij verjaardagen niet toegelaten:

Ook tijdens deze coronacrisis, schenken we de nodige
aandacht aan de verjaardag van de kinderen. Omwille van
de coronacrisis mogen we jammer genoeg geen
traktaties toelaten.
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Zwemmen:
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gaan vanaf september tot
aan de herfstvakantie en na de paasvakantie tot het einde van de maand
juni, op dinsdagvoormiddag zwemmen. Zij gaan met de fiets naar het
zwembad (3 km). Zorg er a.u.b. voor dat de fiets van uw kind steeds in
orde is. Indien uw kind op die zwemdagen niet over een fiets kan
beschikken, neemt u best vooraf contact op met de klasleerkracht.
Voor die fietstochten van en naar het zwembad hebben we nood aan
vrijwillige (groot)ouders die deze tochten mee kunnen begeleiden.
Als u op dinsdagvoormiddag één of meerdere tochten mee kan
begeleiden, stuur dan a.u.b. een mailtje naar juf.kathleen@sintjozefekeren.be
Zwemdata:
4de leerjaar
September: 22-29
Oktober: 13-20
April:
20
Mei:
4-11-25
Juni:
1-15-22

5de leerjaar
September: 15-22
Oktober:
6-13-27
April:
27
Mei:
4-18-25
Juni:
8-15-29

6de leerjaar
September:
Oktober:
April:
Mei:
Juni:

15-29
6-20-27
20-27
11-18
1-8-22-29

De zwembeurten voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar beginnen na de herfstvakantie en
eindigen aan de paasvakantie. Deze leerlingen gaan met de bus naar het zwembad. De zwemdata
vindt u op de website.
Schoolreglement:
Belangrijke wijziging: verlaging van de leerplicht.
Vanaf september moeten kleuters in het jaar waarin zij 5
jaar worden, minstens 290 halve dagen op school
aanwezig zijn.

Deze en nog andere wijzigingen vindt u onderaan deze brief.
De volledige schoolbrochure met het reglement kan u raadplegen op onze website. In de loop van de
eerste week krijgt uw kind een instemmingsformulier mee naar huis. Gelieve dit gehandtekend terug
te bezorgen aan de klasleerkracht.
Schoolwebsite en e-mailgebruik:
Neem geregeld een kijkje op onze website: www.sint-jozefekeren.be. U vindt daar o.a.:
• foto’s van allerlei klasactiviteiten, uitstappen, sportmanifestaties, feestmomenten, enz.
• onze schoolbrochure, met alle bijlagen (bv. de jaarkalender, info over het toedienen van
medicatie, schoolbenodigdheden, SPOENK, enz.)
• de maandbrieven
• de verslagen van de ouderraad
• …
Ook dit schooljaar willen we weer zoveel mogelijk berichten via e-mail aan u bezorgen; dit is beter voor
het milieu en het bespaart ons ook heel wat papier- en drukkosten. Af en toe zullen er ook nog brieven
worden meegegeven:
wit:
informatie van de school
groen: ingevuld en ondertekend terug te bezorgen
oranje: brieven van de ouderraad
Indien uw e-mailadres, adresgegevens of telefoonnummer verandert, stuur dan een mailtje aan
secretariaat@sint-jozefekeren.be met daarin de naam en de klas van uw kind(eren). Als u geen
maandbrieven ontvangt, hebben we mogelijk een verkeerd e-mailadres. Check voor alle zekerheid ook
even uw spam box.
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Kalender met activiteiten en verlofdagen:
Op onze website heeft u de mogelijkheid om op eender welk moment een kalender af te printen met
een oplijsting van activiteiten voor de twee volgende maanden. Klik daarvoor op ‘Maandkalenderpubliek’ op de homepage in het blauwe vak boven de ‘Vind ik leuk’ knop.
U kan de kalender ook steeds raadplegen in de schoolbrochure op de website onder het item ‘Onze
school’. Daar staat ook de digitale agenda met de volledige jaarplanning. Op de voorpagina staan
steeds de 10 eerstvolgende activiteiten.
Openingsuren secretariaat:
Behoudens noodgevallen kan u enkel op volgende momenten op het secretariaat terecht:
• Van 08.20 tot 09.00u
• Van 12.00 tot 12.30u.
• Van 15.20 tot 16.30u. (niet op woensdag)
In de witte brievenbus naast de deur van het secretariaat kan je brieven bestemd voor het secretariaat
deponeren. Deze brievenbus wordt dagelijks geledigd.
Opgelet: minder parkeergelegenheid in de buurt van de school:
De parkeerplaatsen rondom de school zijn schaars. Nu de
parkeerplaatsen van de Nobele Donk (een 50-tal) er niet meer
zijn, zal het moeilijk zijn om een parkeerplaats te vinden vlakbij
de schoolpoort. We vragen om goed op tijd te komen zodat u
op een rustige en veilige manier een parkeerplaats kan
zoeken en uw kind op tijd op school kan zijn.
gebruik deze
ruimte om een

Vermijd een dure verkeersboete en parkeer niet op het voetpad.

belangrijk
punt
Laat
uw kind(eren) enkel uitstappen nadat u een veilige parkeerplaats hebt gevonden a.u.b.
te benadrukken.

Wij zijn
Sleep
ditblij dat een aantal leerkrachten en vrijwilligers de

taak van gemachtigd opzichter op zich willen nemen. Op
vrijwillige basis zorgen zij er immers voor dat de
het
ergens veilig op school geraken. Wij vragen dan ook
leerlingen
om
hun
op te volgen en hen respectvol te
anders
opaanwijzingen
de
behandelen.
pagina
wilt
tekstvak als u

plaatsen.]

Dank u wel, ouderraad…
Ook tijdens de vakantie heeft onze ouderraad zich weer ingezet voor onze school. Dankzij het harde
werk van o.a. Kris en Nele, Johan, Mathias en ‘onze’ meester Peter, hebben wij nu een schitterend
podium op de speelplaats. Niet alleen de kleuters en leerlingen zullen genieten van deze prachtige
constructie! Ook de leerkrachten zullen er graag gebruik van maken wanneer ze lessen en andere
activiteiten in openlucht willen organiseren.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en een heel tof, zinvol en boeiend schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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Nieuws van de ouderraad

Beste ouders
Ook voor de ouderraad is het een wat “andere” start. We zijn het ondertussen al gewoon dat we
klinken op het nieuwe schooljaar, maar dit jaar hebben we denkbeeldig moeten
klinken.
Jammer genoeg kon de onthaalavond niet doorgaan.
Maar toch vliegen we met de ouderraad vol enthousiasme het nieuwe
schooljaar in en hopen we dat we snel opnieuw activiteiten kunnen organiseren.
Hopelijk zijn jullie als ouders ook enthousiast om ons af en toe of regelmatig
hierbij te helpen.

Wat doet de ouderraad zoal?
- We denken na over leuke activiteiten voor de ouders en kinderen tijdens de ouderraad.
- We plannen verschillende activiteiten en werken deze uit in kleinere werkgroepen.
- We helpen de school bij het organiseren van grotere activiteiten, bv.: het schoolfeest.

Heb je interesse om ons team van de ouderraad te versterken?
Stuur gerust een mailtje naar ouderraad@sint-jozefekeren.be of een berichtje via Facebook.
Je kiest zelf hoeveel tijd je kan besteden aan de ouderraad, je hoeft dus zeker niet alle activiteiten
mee te organiseren.
Wil je eerst eens komen kennismaken met de ouderraad: ook dat kan.
Altijd welkom op onze vergaderingen!
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Tijdens de vakantie hebben enkele ouders van de ouderraad en leerkrachten hard gewerkt…
we zijn dan ook zeer trots op de nieuwe zitbank/ podium/ buitenklas ruimte op de speelplaats.
Hopelijk kunnen onze kinderen er volop van genieten.

Bedankt aan de helpende handen!!!

Voor de verdere planning van het schooljaar zullen jullie nog even moeten wachten, omwille van de
corona maatregelen.
Wanneer we onze 1ste vergadering van de ouderraad plannen, laten we jullie zeker nog weten.

Groetjes,
De Ouderraad
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AANPASSINGEN AAN HET SCHOOLREGLEMENT / DE SCHOOLBROCHURE 2020-2021
Jaarlijks worden aan het schoolreglement een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gaat dan om
wijzigingen die worden opgelegd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de onderwijskoepel
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV), wijzigingen vanuit het schoolbestuur en/of wijzigingen die
de school zelf doorvoert. De wijzigingen staan hieronder opgesomd. In het reglement staan ze in
gele fluo gemarkeerd.
•

Samenwerking met externen
• 1.3.2: Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal
vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren
van de chat op hun website

•

Aanwezig zijn op school en op tijd komen
• 3.3.1: De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag

•

Individuele leerlingbegeleiding
• 3.3.1: Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw
kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan
te tekenen.

•

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
• 3.3.2: Verlaging aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. In september van
het jaar waarin je kind 5 jaar wordt, is het wel leerplichtig en dus wettelijk verplicht
om les te volgen.

•

Afwezigheden en leerplicht 5-jarigen
• 3.5: Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290
halve dagen aanwezigheid.
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als
aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur
aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen
aanwezigheid. De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de
overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun
kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is
afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.
•

3.5.1.3: De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen

•

3.5.2: Problematische afwezigheden: Alle afwezigheden die niet van rechtswege of
door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische
afwezigheid van je kind.

•

Meerdaagse uitstappen vanaf 2021-2022!!:
• 3.7: Uitstappen 3de en 4de leerjaar en 5de en 6de leerjaar
Vanaf schooljaar 2021-2022 organiseren we de meerdaagse uitstappen voor de
leerlingen van het 3de t/m het 6de leerjaar om de twee jaar.
De juiste data van deze meerdaagse kan u steeds terugvinden op de kalender.

•

Verplaatsingen en schooluitstappen met de fiets
• 3.7: Wanneer leerlingen hun fiets moeten meebrengen, wordt dit steeds vooraf
aangekondigd. Indien uw kind om één of andere reden geen fiets kan meebren-
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gen, meldt u dit vooraf en tijdig aan de leerkracht zodat we naar een oplossing
kunnen zoeken. Leerlingen die zonder voorafgaande verwittiging geen fiets bij
hebben, blijven op school. Zij worden opgevangen bij de directie.
•

Medicatie en andere medische handelingen:
• 3.13.3: Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op
vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen
met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

•

Uniform:
• 3.14.1: jas: voering en de binnenkant van de kap: effen in uniformkleur of in één
andere sobere, donkere onopvallende kleur.

•

Bewegingsopvoeding:
•

3.14.7: Voor sportlessen (buiten):
• Sportschoenen en sportkousen in een luchtdoorlatend zakje
• Wit T-shirt met logo van de school
• Blauwe turnbroek
• Trainingsbroek en vest bij koud/vochtig weer (moet niet in uniformkleur)
• Sportzakje
• Elastiekje/haarlint : om (half)lang haar vast te doen

Vanaf het 4de leerjaar hebben de leerlingen een eigen fiets, fietshelm en fietsslot
nodig om naar het zwembad te fietsen.
Bij vrijstelling van één les bewegingsopvoeding of zwemmen is het verplicht de
reden te noteren in de agenda.
•

Contactmomenten ouders en school:
• 3.15.1: We geven er de voorkeur aan dat , vanaf het 3de leerjaar, de leerlingen
hun ouders vergezellen op het oudercontact.

•

Revalidatie/ logopedie tijdens de lestijden:
• 3.17: Om recht te hebben op revalidatie tijdens de lestijden wordt er niet langer
verwezen naar het hebben van een diagnose of een stoornis. Het gaat nu over
kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven.

•

Privacy:
• 3.18.1: De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we
in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding.
• 3.18.2: Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen
aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:
• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren:
• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.

•

Beroepsprocedures
• 3.8.2 en 3.9.5: een aantal punten in de beroepsprocedures zijn verder uitgewerkt
naar analogie met het secundair onderwijs.

•

Bijlage A: Het organigram van de school

•

Bijlage B: De mogelijke onkosten voor het schooljaar 2020-2021

•

Bijlage D: De kalender met de belangrijkste data voor het schooljaar 2020-2021
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