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Wist je dat
Maandag 29/8 staat ons curieuzeneuzemoment gepland!

Welkom terug allemaal & welkom aan alle nieuwe ouders!

We ontvangen jullie graag om 17u., op ons domein. We lopen met z’n allen door
naar de speelplaats waar we jullie allemaal warm welkom kunnen heten.

We stellen jullie het team voor en daarna mogen jullie de leefgroepen bezoeken.

Indien het te druk is in de klas en je even moet wachten, dan kan je gerust,
indien dit het geval is, de leefgroep van broer/zus bezoeken.

Zit je met vragen of vind je de weg niet? Mike, Shana, Chiara en Fien lopen mee
rond dus spreek hen gerust aan.

Tot maandag! We kijken er enorm naar uit.

Wist je dat
Ons contextteam vandaag reeds samen een vergadering/planningsdag had. Dit ter voorbereiding
van het nieuwe schooljaar! We staken de koppen bij elkaar om zo goed en vlot mogelijk volgende
week van start  te gaan.   We hebben er helemaal zin in!

http://www.freinetcontext.be


1. Eerste schooldag

We starten op donderdag 1 september. De school start officieel om 8.30u., de begeleiders
vertrekken op de speelplaats om 8.20u en starten met de ronde om 8.30u.
Je mag als ouder meelopen met je kind tot in de klas.

Voor wie het nodig is, is er opvang bij Carolien vanaf 7u. Je kan Carolien bereiken via de
hoofdingang, het onthaal of via de achterkant van de sportzaal.
De hoofdingang is via de Brieversweg 185.

We eindigen om 15.45u. De begeleiders blijven in de leefgroep tot 16u. Je mag als ouder je kind
ophalen in de klas. Wie niet opgehaald wordt om 16u, gaat mee naar de opvang bij Carolien. Er is
opvang tot 18u.

Let op! Op maandag start de school later, op vrijdag is de school vroeger uit.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

start 9.10u 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u

middagpauze 11.50u - 13.15u 11.50u - 13.15u 11.50u 11.50u 11.50u - 13.15u

einde 1545u 15.45u 15.45u 15u



2. Welkom nieuwe collega’s!

Dit schooljaar mogen we vijf nieuwe collega’s verwelkomen in ons team. Welkom aan;

- Oona (begeleider L5)
- Kiliaan (begeleider L6)
- Laura (begeleider Godsdienst)
- Marthe (kinderverzorgster oudste kleuters)
- Yasmine (extra klasbegeleider L4)
- Emma Lien (begeleider Peuter/K1)

Tijdens ons curieuzeneuzen moment worden deze collega’s voorgesteld en kan je met hen
kennismaken!

3. Kalender

Jullie krijgen een frigokalender om thuis op te hangen. Op de frigokalender staan alle belangrijke
data voor jullie, ouders.
Bijvoorbeeld: vrije dagen, schoolfeest, vakantieperiodes, klusjesdagen, schoolovereleg, etc.

Ook de poetskalender wordt opgemaakt. We starten met poetsen het weekend van 10
september. De sleutel  van de klas en de taakjes krijg je van de leefgroepbegeleider.

Deze kalenders worden eind volgende week verdeeld via de postvakjes.

We geven jullie alvast de vrije dagen mee. Wij voorzien altijd opvang voor jullie kinderen. Deze
gaat ofwel door in onze school of in de Tandem.

pedagogische studiedagen (halve dagen)
05/10 - 30/11 - 01/02 - 15/03 - 17/05
vrije dagen (hele dagen)
26/09 - 19/06



4. Need to know

- maaltijden + fruit en koek

Onze cateraar zal vanaf donderdag 1 september warme maaltijden aanbieden. Je hebt keuze uit
diverse diëten. Het maandmenu hangt uit in het onthaal van de school en kan je steeds vinden op
onze site of via de link waar jullie inschrijven. Die link kreeg je van Shana.

Ook kunnen jullie weer bio-fruit en/of koek bestellen, dit ook via Shana.

Deze info ontvingen jullie reeds via mail van onze secretariaatsmedewerker. Voor al deze zaken
kan je dagelijks terecht in het secretariaat. Bracht je dit nog niet in orde? Bekijk zeker of je haar
mailtje ontvangen hebt!

- maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv.
bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens
de onderwijstijd, e.d.). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie.

Voor de kleuters: 50 euro per schooljaar

Voor het lager: 95 euro per schooljaar

- schoolkosten/aanpassing prijzen

● Maaltijden kleuter: €3,75
● Maaltijden lager: €4,50
● Soep: €1
● Middagopvang: €1
● Tutti-frutti: €2/per week (€0,40 x5 dagen)
● Koek: €2/per week (€0,50 X 4 dagen)
● Turn T-shirt 1ste: €5
● Turn T-shirt 2de: €8
● Fluo hesje: 1ste gratis
● Fluo hesje: €8
● Voor-/naschoolse opvang: €0,50/per 15 min
● Boterhammen in de opvang: €0,50
● Pedagogische studiedag: voor ochtend opvang € 7,5 vanaf 12u €0,50/per 15 min
● Facultatieve vrije dagen: € 7,5 voor een halve dag , €12 euro voor een volledige dag



- opvang en boete

Er is elke morgen betalende opvang van 7.00 u. - 8.00 u. Vanaf 8.00 u. is de opvang gratis. Dit
geldt ook op maandag. Op woensdag van 12.05 u. tot 18.00 u.
Vanaf 16.00 u. (op vrijdag om 15.15 u.) start de betalende naschoolse opvang. Er is elke dag
opvang tot 18.00 u.

De woensdagmiddag eindigt de school om 11.50 u. en start de opvang om 12.05 u. Gelieve
boterhammen mee te geven.

Carolien is bereikbaar tijdens opvangtijd op het nummer: 0490 49 55 68.

We merken dat vaak ouders te laat hun kinderen ophalen, dit zorgt voor extra opvangkosten.
De avondopvang op alle schooldagen (ook op woensdag) eindigt om 18.00 u. stipt. Wie te laat
komt, wordt een boete aangerekend;

0-15 min: 20 euro, 15-30 min: 35 euro en van 30-45 min: 65 euro.

- verjaardagen en traktaties

We herinneren steeds het feit van onze gezonde leer - en leefomgeving op school. We
benadrukken dan ook nogmaals dat traktaties voor verjaardagen mogelijk zijn, maar we wel op
gezonde alternatieven inzetten.

We vragen met aandrang om het sober en liefst gezond/origineel te houden. Het uitdelen van
snoep, chocolade of chips kan niet, net als persoonlijke cadeautjes. Een mooi alternatief is een
geschenkje voor de leefgroep. Dit kan je bespreken met de leefgroepbegeleider. Wat wel
uitgedeeld kan worden, is drooggebak, fruit, waterijsjes, etc.

Indien er toch persoonlijke cadeautjes of ongezonde traktaties binnenkomen, worden deze
jammer genoeg onmiddellijk terug meegegeven.

- telefonisch contact school/opvang

We merken op dat er vaak gebeld wordt naar school, maar niet lang genoeg gewacht wordt tot er
iemand opneemt. Het is zo dat wanneer het secretariaat niet opneemt, de telefoon
doorgeschakeld wordt naar directie en zorgcoördinator. Indien daar niet opgenomen wordt,
wordt deze opnieuw doorgeschakeld naar de loper. Die loper is vaak beschikbaar tijdens de
opvanguren. Mocht je Carolien rechtstreeks willen bereiken tijdens de opvang, dan is dit mogelijk
op het nummer: 0490 49 55 68



- studietoelage

Heel wat gezinnen hebben recht op onderwijscheques. De folder is aan het onthaal te vinden. Bij
vragen kan je bij Shana terecht.

- informatie voor de school en ons zorgteam

Jullie krijgen de eerste week via het postvakje een bundel met belangrijke papieren. Graag de
nodige papieren terugbezorgen in het postvakje van Chiara, zorgcoördinator. Dit vóór maandag
19 september.

- communicatie

We zetten in op goede communicatie tussen de school en ouders. Indien jullie vragen of
suggesties hebben dan horen we dit graag.

Vanuit de leefgroepen ontvangen jullie wekelijks een weeknieuws van de voorbije week. Hierin
staat eveneens een planning voor de komende week. In de mail zelf staan de belangrijkste topics
(need to know), in bijlage de achtergrondinfo (nice to know). Dit weeknieuws ontvangen jullie
telkens vóór zaterdag 12 uur.

Vanuit de school wordt wekelijks het schoolnieuws opgemaakt. Hierin staan belangrijke weetjes,
informatie, oproepen, … die leefgroep overschrijdend zijn. Dit wordt verzonden door Fien.

Op onze website kan je ook interessante informatie vinden: www.freinetcontext.be

Ook via onze Facebookpagina en Instagram kan je onze avonturen volgen.

- regeling parking/parkeren

Dit schooljaar is er een nieuwe regeling voor het gebruik van de parking. Dit voor de veiligheid
van alle kinderen en ouders die de school binnenkomen of buitengaan.

Elke ochtend zal de parking gesloten zijn van 8u tot 8.20u en na school op maandag, dinsdag en
donderdag van 15.45u tot 16u, op woensdag van 11.50u tot 12.05u en vrijdag van 15u tot 15.15u.

Op die manier is er geen in - en uit verkeer van op de parking en zorgt dit voor een minder
gevaarlijke situatie in de schoolomgeving.

http://www.freinetcontext.be


- MOS-afspraken

Wij zijn een MOS school. Wij doen aan Milieuzorg Op School. MOS is een samenwerking tussen
het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Dit betekent dat wij langdurige acties ondernemen en samen inzetten om van de school een
milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het
schoolteam en het netwerk van de school.

Concreet betekent dit dat:

> alle kinderen een hervulbare drinkbus meebrengen, we drinken enkel water (kraantjeswater) op
school en in de opvang.

> kinderen die boterhammen eten brengen een gezond gevulde brooddoos mee en brengen geen
PMD-verpakkingen  mee naar school.

> uitstappen doen we waar mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

> We smullen in klas biofruit, geleverd door de lokale fruitboer.

> we geen individuele cadeautjes meebrengen met verjaardagen, maar kiezen voor een klasgeschenk,
dit om afval/verpakking te vermijden.

- fluohesjes en veiligheid

Samen gaan we veilig naar school! We verwachten dat elk kind naar school komt met een
fluohesje. Alle kinderen krijgen een fluohesje van de school in de eerste week. Wie zijn hesje kwijt
is, kan een nieuw hesje aankopen op het secretariaat. Zorg dat je gezien wordt!

Ook bij het gebruik van de parking en het parkeren langs de straat vragen we jullie correct te
parkeren. Niet in het gras en niet op de gele strepen voor de school. Ook niet voor de oprit van de
buren.

Wie te voet is of met de fiets komt langs het kleine poortje. Wij zorgen steeds voor een begeleider
die helpt met oversteken.

Wie geen hesje van school heeft of deze kwijt is, is verplicht om één aan te kopen. Dit wordt via
de factuur verrekend.



- het onthaal: het nest

De postvakjes bevinden zich aan de hoofdingang/onthaal van de school. Deze plaatsen noemen
we het nest. Elk gezin heeft een vakje waar belangrijk post in terechtkomt. Facturen, folders,
berichten van andere ouders, … Het is dan ook belangrijk dat je minstens 1x per week je vakje
komt leegmaken.

Aan het onthaal liggen ook interessante folders rond naschoolse activiteiten, interessante boekjes
rond onderwijs, externe diensten, etc. Terwijl je daar bent, drink gerust een kopje koffie!

In het postvakje zal komende week ook een infobrochure, de praktische gids, over de school te
vinden zijn, daar vind je alle praktische informatie over onze school.

- talentenpaspoort

Als school hebben wij een talentenpaspoort ontwikkeld. Dit paspoort dient om eens te stoefen
met je talenten ;-). Ook zullen we dit paspoort gebruiken als we hulp zoeken voor ateliers,
uitstappen, voorlezen, fora, werkgroepen, …

Vorige schooljaren was dit op papier, maar merkten we op dat we weinig naar deze ingevulde
fiches grepen. Vandaar dat we dit paspoort gedigitaliseerd hebben via een form. Op die manier
valt alle info beter te registreren en kunnen wij makkelijker opzoeken.

Mogen we jullie dan ook warm maken om onderstaande link in te vullen?

https://forms.gle/x4X9sG7YXSrbwSU98

- eerste leefgroepoverleg

Warme oproep aan alle ouders om aanwezig te zijn bij het eerste leefgroepoverleg. De datum
krijg je via de leefgroepbegeleider.

Het eerste overleg is heel erg belangrijk voor de werking van de leefgroep. Een belangrijk
moment dus waarop tal van praktische zaken worden besproken, hier wordt een leefgroepouder
gekozen en maak je kennis met de andere ouders van de leefgroep, maar kan je ook terecht met
je vragen.

https://forms.gle/x4X9sG7YXSrbwSU98


- ouderbruggen

Ouderbruggen gaat weer van start!
Als ouder komt er in onze huidige maatschappij vaak een zware last op de schouders. Het
opvoeden in combinatie met een job, het huishouden, sociale contacten, een rol als partner, … is
niet altijd evident. Het kan daarom bevrijdend zijn om bezorgdheden en ervaringen te delen met
andere ouders. Zo kwam, via signalen van gezinnen met kinderen uit de buurt, het project
‘Ouderbruggen Sint-Kruis’ tot stand.

Het project maakt deel uit van het lokaal sociaal beleidsplan ‘Brugge draait om mensen’ en is een
unieke samenwerking tussen diensten uit verschillende hoeken van de samenleving. Voor de
realisatie van het initiatief kan Oranje vzw rekenen op tal van organisaties. Naast een belangrijke
financiële impuls van het lokaal bestuur, zetten ook Kind & Gezin, Mintus, Covias, CKG Sint-Clara,
Huis van het Kind Brugge, welzijnsschakel Kantel en Buurtsport hun schouders onder dit
waardevolle project.

Er is een startevent op woensdag 7 september. Dit van 15.00u tot 17.00u in onze school. Nodig
gerust ook vrienden met kinderen uit.



- brugfiguur

Dit schooljaar hebben we een nieuwe brugfiguur!  Zij is elke maandagochtend aanwezig.

Welkom aan Sofie!

Het doel van een brugfiguur is om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als
doelstelling de ontwikkelingskansen van kinderen te maximaliseren en leerprestaties, de
socio-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in
overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid.

Een brugfiguur werkt samen met de directies en zorgteams en eventuele externe partners van de
begeleidende scholen zoals CLB's.

De brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die netoverschrijdend werkt. Zij tracht de
kloof te verkleinen tussen ouders, school en relevante sociale partners.


