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Veerle Bogaert
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directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

Lokeren, maandag 2/9/2019

Nieuwsbrief september 2019
Beste ouders en kinderen,
Na 2 zonnige vakantiemaanden hebben jullie hopelijk allemaal de batterijen kunnen opladen.
De juffen, de meesters, alle ander personeel en ikzelf zijn na een deugddoende vakantie, maar ook
veel verhuiswerk, klaar om het nieuwe schooljaar te starten, al is het ook voor ons elk jaar een
spannend moment. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons!
Dit schooljaar staat in het teken van “geluksvogels”.
Wij zijn dan ook zo trots als een pauw dat we jullie vandaag terugzien en
met open armen kunnen ontvangen in onze school waar er ondertussen
toch wel heel veel veranderd is. We vliegen er samen in !
WELKOM ALLEMAAL !
Graag willen we jullie nog eens bedanken voor het vertrouwen dat jullie in
onze school stellen.
Aan ieder van jullie een fijn schooljaar gewenst!
Directie en het hele schoolteam

VORDERINGEN BOUWWERKEN BASISSCHOOL EKSAARDE
Zoals jullie al gemerkt hebben ziet onze school er ondertussen helemaal anders uit.
Het splinternieuwe kleuterblok en de administratieve ruimte worden vanaf nu in gebruik genomen.
Er is een nieuwe kleuterrefter, een hele mooie kleuterspeelplaats, op de speelplaats van het lager
werd geschilderd en de aanleg van een nieuw volleybalplein en basketveld is gestart.
Ook vooraan aan de ingang langs de Dam zijn de werken aan hun laatste fase.
De toegang aan de Dam is voorlopig nog steeds afgesloten. Net als vorig jaar vragen we om langs
het hek van de opvang of langs de sporthal te komen.
Noteer alvast zaterdag 19 oktober 2019 in jullie agenda voor de officiële ‘opening’.
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Schooluren
-

Voorschoolse betalende opvang van 7u-8u10 (€1 per beginnend halfuur)

-

De poort gaat open

-

De lessen beginnen om 8u25 en eindigen om 12u
om 13u25 en eindigen om 15u20 (behalve op woensdag: 12u)

om 8u10
om 13u10

Bedankt alvast dat jullie tijdig aanwezig zijn !
-

Er is gratis opvang voorzien tussen 15u20 en 16u

-

De morgen- en de avondopvang gaat door in de prefabgebouwen (naast de KSJ- lokalen).
De morgenopvang begint om 7u en is toegankelijk via de ingang in de Muylaertstraat.
De andere hekkens blijven gesloten tot 8u10, het tijdstip waarop het morgentoezicht door de
leerkrachten aanvangt. Wie geen gebruik maakt van de opvang mag vóór dat tijdstip niet op
het schoolterrein aanwezig zijn, dit in het kader van verantwoordelijkheid en verzekering.

-

De betalende opvang start om 16u en eindigt om 18u30 (€1 per beginnend halfuur)
Dit gebeurt door 3 toezichters: één voor de kleuters en 2 voor de lagereschoolkinderen zodat
deze hun huiswerk kunnen maken.
Het 1e, 2e en 3e leerjaar maakt van 16u - 16u45 huiswerk in de lokalen van het 3e leerjaar
(vroegere kleuterklassen).
Het 4e, 5e en 6e leerjaar maken van 16u - 17u hun huiswerk in de lokalen van het 4e leerjaar.
(vroegere kleuterklassen)
Tel. opvang na 16u: 0478/82.93.76

-

Op woensdagnamiddag werken we samen met de buitenschoolse opvang van
Patjoepelke. De kinderen die op woensdagnamiddag opvang nodig hebben, worden
opgehaald door de bus van Patjoepelke. Deze opvang gaat door in de buitenschoolse
kinderopvang in de Hoogstraat 5, Lokeren. Voor deelname, gelieve contact op te nemen met
de buitenschoolse opvang “Patjoepelke” 09/340.95.90 (voor een eerste contact en het
opmaken van een nieuw dossier) of u kan online registreren via https://lokeren.ticketgang.eu

Naar school komen ?
-

-

-

Ga je te voet op pad? Zorg dat je gezien wordt, draag een fluo-jasje. Gebruik de veilige,
zwarte wandelstrook langs de parking naar het hek (opvang).
Kom je met de fiets naar school? Je wordt 10x beter in het verkeer gezien met een fluo-jasje
aan en je helm zorgt voor de veiligheid! Leerlingen van het lager komen langs de sporthal,
de kleuters gaan via het hek aan de opvang.
Indien je met de auto naar school gebracht wordt, zorg er dan voor dat iedereen steeds de
autogordel draagt, parkeer en stap uit op reglementaire plaatsen. Het is aan te raden om te
parkeren op de grote parking aan het Uilennestje. Maak ook hier gebruik van de zwarte
wandelstrook naar het hek (opvang).De parking aan de sporthal is voorbehouden voor het
personeel van de school.
Wees hoffelijk en heb aandacht voor andere weggebruikers, je zult zien dat het verkeer zo
een stuk vlotter en aangenamer wordt.
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DE SCHOOLPOORT WORDT PAS GEOPEND door een JUF / MEESTER VAN TOEZICHT om
8U10, 12U, 15U20. Bij het verlaten van de school wachten de (groot)ouders achter het groene
hek op de parking aan de opvang of aan de sporthal.
- De kleuterleidsters geven de kleuters pas door aan het hek wanneer zij worden opgehaald door
de afgesproken persoon.
- De leerlingen van het lager verlaten pas de speelplaats na een teken van de juf of meester.
Er wordt telkens een oversteek voor de voetgangs voorzien om 15u20 en ook nog eens om 15u50
na de Franse les (op maandag en donderdag)
Vanaf het 3e leerjaar kunnen de leerlingen met de fietsenrang naar het dorp en de Dam. Jongere
kinderen kunnen nog niet mee omdat ze nog niet voldoende fietsvaardigheid hebben in grote groep.

Op school blijven eten ?
Kinderen die ’s middags blijven eten, betalen voor het middagtoezicht €0,40.
Om de afvalberg te beperken, vragen wij om de boterhammetjes van uw
kinderen in een genaamtekende brooddoos mee te geven i.p.v.
aluminiumfolie e.d. Ook de turnkledij, jasjes en mutsen graag voorzien van
een duidelijk leesbare naam a.u.b.
Onze school biedt een verse keuken aan! Het aantal kinderen dat ’s middags op school gekookt
blijft eten varieert dagelijks. Omwille van deze reden zijn wij genoodzaakt u te vragen ons op
vrijdagmorgen te melden welke dagen van de volgende week uw kind op school gekookt blijft eten.
Enkel bij ziekte kan er van deze regel afgeweken worden indien gemeld voor 9u. Wij danken u voor
uw begrip.
Elke maand wordt er ook een veggiedag ingelast. Dit zal worden meegedeeld op de kalender en de
nieuwsbrief. U kan het weekmenu telkens op de website of in de kijkkasten terugvinden.
Voor een kleutermaaltijd vragen wij €3 en voor een maaltijd voor een lagereschoolkind €3,20.
Hierin zijn begrepen: soep, hoofdgerecht en dessert.

Allerlei
Alle leerboeken en leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen.
Bij beschadiging of verlies wordt de kostprijs gefactureerd.
Alle voorzieningen (middagmaal – drank – enz.) zijn vanaf de eerste dag ter beschikking.
Wij vragen om geen eigen drankjes van thuis mee te brengen, op school zijn deze verkrijgbaar aan
€0,40. Enkel water in een goed afgesloten flesje is toegelaten voor in de klas. Volgende dranken
zijn op school te verkrijgen: water, spuitwater, melk en soep.
Het tijdschrift van Averbode wordt vrijblijvend aan de kleuters aangeboden.
Er is geen enkele koopverplichting hiervoor.
Wij hebben in het verleden vastgesteld dat snoep of individuele geschenkjes meebrengen ter
gelegenheid van een verjaardag een zekere rivaliteit veroorzaakt en dat geschenkjes steeds
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duurder worden. Daarom behouden wij het voorstel van vorige schooljaren om enkel een cake of
taart mee te geven, geen individuele geschenkjes!
Onze kinderen hebben op woensdag een fruitdag. Gelieve hen die dag een stuk fruit mee te
geven i.p.v. een koek. (indien nodig al in stukjes gesneden)
Op donderdag is het voor het lager wieltjesdag om 13u10 en 14u15 (vanaf oktober als er terug
gezwommen wordt). Inline skates, rolschaatsen, heelys en een step zijn toegestaan, maar
skateboards en rollend materiaal met een batterij niet. Beschermers zijn aan te raden.
Zorg dat je al je materiaal goed genaamtekend in een zak op het rek legt.
Bij regenweer kan de wieltjesdag helaas niet doorgaan…

Ouders die wensen toe te treden tot de ouderraad zijn van harte welkom. De leden van de
ouderraad werken mee aan de realisatie van allerlei activiteiten. Hiervoor kun je terecht bij de
voorzitter: deze wordt verkozen op de eerste vergadering op dinsdag 17/9/2019 om 20u.
We verzamelen (jammer genoeg) doorheen het jaar tal van brooddozen, truien, jassen, sjaals,…
die niet genaamtekend zijn. Deze belanden in onze kar van de ‘verloren voorwerpen’. Kom gerust af
en toe in de hal snuffelen naar jouw eigendom. Bij goed weer zetten we de karren ook wel eens
buiten.
Onze school zamelt ook dit jaar inktpatronen en lege batterijen in. U kan deze met uw kinderen
meegeven.
De facturatie en de betaling van de schoolfactuur worden gecentraliseerd op de financieel
economische dienst van het stadhuis. Concreet betekent dit dat u de schoolfactuur van uw kind per
overschrijving of domiciliëring kan betalen op de stadsrekening met nummer
096-1424740-25. De schoolfactuur wordt met uw kind meegegeven en dient binnen de 14 dagen
betaald te worden. Indien u verdere informatie wenst over uw schoolfactuur kan u steeds bij
volgende personen terecht:
09/346.82.96
Eveline Van Acker (secretariaat)
09/340.94.69
Mevr. Agnes Podevyn (stadhuis)
U ontvangt ook, zo vlug mogelijk, een uitgebreide “afsprakennota” + kalender (2019-2020). Hierin
staan alle mogelijke inlichtingen, regelingen en gegevens voor het hele schooljaar. Bewaar dit goed
a.u.b.

Kalender voor de maand september
Maandag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

02/9
05/9
09/9
10/9
12/9

Vrijdag

13/9

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

17/9
26/9
27/9

Start van het nieuwe schooljaar
Infoavond voor alle ouders
Sportdag voor het lager
Veggiedag
Start Franse les voor 5e en 6e leerjaar (15u2015u50)
Wandeling en picknick (lager) en bezoek
reuzen (kleuter)
Schoolfotograaf + ouderraad
Musical ’40-’45 voor het 6e leerjaar
Lokale verlofdag: geen school !

Noteer alvast 19/10 voor de opening van de nieuwe school.
Gelieve ook onze website www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be regelmatig te raadplegen
voor de kalender, menu, mededelingen, foto’s…
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