INFOKRANT
SEPTEMBER 2018
VRIJE BASISSCHOOL O.L.V.O.
Stadhuisstraat 4 - Heist-aan-zee
Ramskapellestraat 65 - Ramskapelle
tel 050/512925
E-mailadres: info@olvoheist.be
website: www.olvoheist.be
Beste ouders, beste kinderen
Van harte welkom! Samen starten wij het nieuwe schooljaar 2018-2019.
In dit eerste infokrantje geven we u graag een aantal belangrijke weetjes of
wijzigingen mee. Het volledige schoolreglement, de kalender, de maaltijden, de
klassen enz. zijn te vinden op onze schoolwebsite www.olvoheist.be.
Heeft u vragen of wilt u graag meehelpen op onze school, aarzel dan niet ons te
contacteren.

Directieteam
Mevr. Heidi Wijffels en Dhr. Patrick Timmerman

w
Wij zijn er weer klaar voor!
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WIE is WIE?
We starten het schooljaar met volgend schoolteam:
Directeur :
Mevr. Heidi Wijffels en Dhr. Patrick Timmerman
Beleidsmedewerker:
Kleuterschool Heist
Kinderverzorgsters

Mevr. Els De Vuyst

Mevr. Lies Eeckeloo,
Mevr. Laike Litaer

Graadsklassen peuter -1ste kleuter
A: Mevr. Ann Vlaminck en Mevr. Lucrèce Tilleman
B: Mevr. Griet De Soete en Mevr. Lucrèce Tilleman
C: Mevr. Marlies Van Leeuwe en Mevr. Lieve Jacobus
Graadsklassen 2de – 3de kleuter
A: Mevr. Hilde Rouzée en Mevr. Mieke Sierens
B: Mevr. Gianna Nachtegaele / Ellen Bossée en Mevr. Rita Blomme
C: Mevr. Veerle Mattheeuws en Mevr. Mieke Sierens
D: Mevr. Leen De Wachter en Mevr. Mieke Sierens
Zorgcoördinator : Mevr. Rita Blomme
Zorgleerkracht : Mevr. Lucrèce Tilleman en Mevr. Lieve Jacobus
Gymleerkracht : Mevr. Marie-Christine Casselman
Lagere school- Heist
1ste leerjaar
A: Mevr. Veerle Vandenbussche
B: Mevr. Sylvia Vandierendonck
2de leerjaar

A: Mevr. Christel Peisker en Mevr. Katrien Van parys
B
: Mevr. Sabine Dewulf

3de leerjaar

A: Mevr. Emmy Viaene en Mevr. Katrien Van parys
B: Mevr. Hilde De Leyn en Mevr. Katrien Van parys

4de leerjaar

A: Mevr. Els De Vuyst en Mevr. Annie Puype
B: Mevr. Jana Waeghe
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5de leerjaar

A: Mevr. Pauline Mergaert
B: Dhr. Francis Ghyssaert

6de leerjaar

A: Mevr. Peggy Vantorre
B: Mevr. Petra Van Thillo

Zorgcoördinator: Mevr. Ellen Dingemans
Zorgleerkracht: Mevr. Ellen Dingemans en Mevr. Katrien Van parys
Gymleerkrachten: Mevr. Stefanie Colpaert en Mevr. Vicky De Groote en
Dhr. Bert Mattheeuws
Wijkschool Ramskapelle
Kleuter
Mevr. Kathleen Maenhout en mevr. Brigitte Jacxsens
Lager
Groep 1
Groep 2
Groep 3

: Mevr. Roos Lambrecht
: Mevr. Annick Baervoets
: Mevr. Linda Blanckhaert

Zorgcoördinator : Mevr. Rita Blomme en Mevr. Ellen Dingemans
Zorgleerkracht: Mevr. Brigitte Jacxsens
Kleutergymmen: Mevr. Marie-Christine Casselman
Gymleerkracht: Mevr. Stefanie Colpaert

OUDERRAAD
Ook voor de ouderraad begint een nieuw werkjaar vol activiteiten.
Om de samenwerking met de school verder te laten groeien en bloeien,
verwelkomen we alle ouders die graag willen meewerken in de ouderraad. U
hoeft zich niet te engageren voor alle activiteiten, maar dat mag natuurlijk wel.
We zijn iedereen dankbaar die op de een of andere manier wil meehelpen of
meedenken. Voel je welkom op onze vergaderingen op school, telkens om 19u.
De data staan vermeld in de agenda op de schoolwebsite.
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HULP van (GROOT)OUDERS
Al gehoord van “leesouders” of anders gezegd leesmoeders, -vaders, -broers, zussen, -grootouders”?
Deze mensen engageren zich vrijwillig om elke week één- of tweemaal 25
minuten op school te komen. Ze begeleiden een klein
groepje lezertjes van het 1ste leerjaar.
Deze mensen nemen actief deel aan het leer- en
opvoedingsproces op school. Een groep leesouders doet
dit nu reeds vele jaren. De leerlingen maken echt goede
vorderingen. Daarom willen wij dit initiatief graag
voortzetten en u allen uitnodigen om mee te werken.
Mensen die zich graag ten dienste stellen van de school om te helpen bij het
niveaulezen of knutselen of hoekenwerk enz. nemen best contact op met de
directie of met de leerkracht. Van harte dank.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar ouders, grootouders, sportievelingen die op
dinsdagnamiddag de leerlingen van het 5de of 6de leerjaar om 13.15u. en/of om
14.30u. met de fiets begeleiden naar het zwembad en/of terug naar school.

INFO over de KLASWERKING
In het begin van het schooljaar nodigen we de ouders graag uit op een infoavond
in de klas. Dit gaat door op volgende momenten:
Kleuter: donderdag 11 oktober om 19u.
1ste leerjaar: dinsdag 25 september om 19u.
2de en 3de leerjaar: donderdag 20 september om 19u.
4de, 5de en 6de leerjaar: maandag 24 september om 19u.
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ZIEK? Niet op school?
Bij afwezigheid geldt volgende reglementering:
Kleuteronderwijs
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd worden door
medische attesten (met uitzondering van leerplichtige kleuters). Uit
veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de
kleuteronderwijzer en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun
kind.
Opgelet: in verband met de leerplichtcontrole wordt in de 3de kleuterklas een
aanwezigheid van ten minste 250 halve dagen vereist.
De minimale aanwezigheidsdrempel wordt gebruikt om te bepalen:
- of een kind al dan niet recht heeft op een schooltoelage.
- of een vijfjarige kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs.
Nog geen 3 jaar: min 100 halve dagen op school
Drie jaar: min 150 halve dagen op school
Vier jaar: min 185 halve dagen op school
Vijf jaar: min 250 halve dagen op school

Lager onderwijs
In

het

schoolreglement

kan

u

de

volledige

reglementering

omtrent

afwezigheden lezen. Toch volgen hier enkele vuistregels van de reglementering
van het ministerie van onderwijs:
Er zijn 4 soorten gewettigde afwezigheden:
- gewettigde afwezigheden wegens ziekte, met een briefje van de ouders:
maximum 3 kalenderdagen en hoogstens 4x per jaar.
(Let op: als uw kind ziek is op vrijdag en nog steeds
ziek is op maandag is een doktersattest vereist
aangezien dit de 4de kalenderdag is.)
- gewettigde afwezigheden wegens ziekte, met een
medisch attest van de arts (bij langere afwezigheid
of regelmatige afwezigheid)
- afwezigheden van rechtswege gewettigd (bv bij
overlijden familielid,….)
- afwezigheden mits toestemming van de directeur (bv bij speciale
gebeurtenissen,…).
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Daarnaast zijn er problematische afwezigheden : kinderen die met de ouders
op reis gaan of geen geldig document kunnen voorleggen voor een afwezigheid
vallen onder deze afwezigheden. Bij elke problematische afwezigheid van langer
dan 5 halve dagen is er voor de school meldingsplicht, moet er begeleiding
komen van het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgesteld. Dit moet aan
de verificateur worden voorgelegd.
We doen een oproep om de kinderen regelmatig naar school te sturen. Zelfs
enkele dagen afwezigheid komen niet ten goede van het kind. Na elke langdurige
afwezigheid heeft het kind een achterstand in te halen, zijn motivatie en inzet
fel verminderd, is er opnieuw een aanpassingsperiode nodig om te wennen aan
het schoolleven. Het kind moet zich opnieuw inwerken, voelt zich minder
opgenomen in de klassengroep. Ook voor de leerkracht is het aangenamer
werken in een voltallige klas.
Dank u wel aan alle ouders die aan deze oproep gehoor geven en hun kinderen
steeds (behalve bij ziekte) naar school sturen.

Ziek? Medicatie?
Wanneer uw zoon of dochter tijdens de schooluren ziek wordt en niet meer
naar behoren kan functioneren in de klas, worden de ouders verwittigd. Deze
halen het kind zo vlug als mogelijk van de school.
De school zal niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders
of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd
worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts
om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe
te dienen aan je kind. Deze vraag moet worden bevestigd door een schriftelijk
attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit
attest kunt u downloaden op de website van onze school. Gelieve het attest te
laten

invullen

door

de

behandelende

arts

en

af

te

geven

aan

de

klastitularis. Zonder doktersattest mogen de personeelsleden geen medicatie
toedienen.
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Wees op tijd!
Om 08.15 u. gaat de poort open. Vanaf dit ogenblik kunnen de lagere
schoolkinderen op de speelplaats komen spelen. Ouders blijven achter de rups!
Kleuters kunt u vanaf 8:30 u via de grote poort naar de klas brengen. Nadat de
kleuterleidsters de kindjes uit de opvang opgehaald hebben, komen zij ook naar
de klas. Vanaf 8.30 u. kunnen alle ouders ongehinderd over de speelplaats gaan
en de kleuters naar de klas brengen. Om de activiteiten
tijdig te kunnen starten en deze niet te storen, vragen
we uw kleuter naar de klas te brengen vóór 8.45u. en ’s
middags tegen 13.30u.
In de lagere school gaan de kinderen om 08.30u.
zelfstandig naar de klas. Wie te laat komt, meldt zich
op het secretariaat. Ouders gaan NIET mee.
Kinderen die ’s middags naar huis gaan, kunnen terug op school binnen tussen
13.15u. en 13.30u. (Kleuters via de kleuterpoort, lagere school via de grote
poort)
Opgelet:
Wie ’s morgens al vóór 8.15 u. aan school aankomt, moet naar de opvang gaan.
Om veiligheidsredenen kunnen we niet toelaten dat kinderen vanaf 8 u. alleen
aan de schoolpoort staan. Meer info over de opvang op school vindt u op de
schoolwebsite.
Einde voormiddag en namiddag:
De school eindigt ’s middags om 12.10 en in de namiddag om 15.30u. Kleuters
worden afgehaald aan de kleuterpoort, de kinderen van het lager bij de grote
poort.
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Verkeersveiligheid
Naar school komen gebeurt het best te voet of met de fiets.
Voor wie met de auto komt, is er in de Kursaalstraat een groene Kiss&Ridestrook waar kinderen kunnen uitstappen.
Let op: daar mag niet geparkeerd worden.
Ouders die de auto wensen te parkeren om
hun kind naar de schoolpoort te brengen,
kunnen dit op het marktplein of in de
anderen straten.
Als de school gedaan is, kunnen kinderen uit de lagere school
met de rij mee naar de markt om, waar nodig, in de auto te
stappen.
Omwille van de veiligheid draagt elk kind bij het naar school
komen en naar huis gaan een fluohesje van de school. Het
eerste fluohesje krijgen de kinderen gratis. Bij verlies van
het fluohesje moet er een nieuw aangekocht worden in het
secretariaat van de school.

Gezondheid
Elke voormiddag kunnen de kleuters water of melk drinken in de klas. De melk
is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
Halfvolle melk in flesjes van 0,2l : € 0,40.
Maandelijks te betalen via de rekening.
In de lagere school drinken de kinderen water. Zij brengen een eigen
genaamtekend drinkflesje mee. Dit mogen zij vullen met kraantjeswater,
goedgekeurd door de inspectie.
Kinderen hebben vitaminen nodig. Daarom eten zowel
kleuters als lagereschoolkinderen in de voormiddag
fruit. In de namiddag kan er eventueel een koek gegeten
worden. Snoep en chocolade zijn niet toegelaten.
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Milieuzorg
Verwachtingen naar de ouders:
 Gebruik een boterhamdoos. (GEEN ALUMINIUMFOLIE gebruiken!)
 Gebruik een hervulbaar waterflesje
 Vermijd afval op school door een koek mee te geven in een doosje.
 Laat uw kind zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen.
Indien u uw kind uit de lagere school met de auto naar school brengt, kunt
u het afzetten en ophalen op het marktplein.
Verwachtingen naar de kinderen:
 Fruitafval composteren in het compostvat
 Afval correct sorteren in de vuilnisbakken

Verjaardagen en tussendoortjes
In de voormiddag eten de kinderen meegebracht fruit. Enkel in de namiddag is
een droge koek toegelaten;
Snoep en kauwgom zijn ten strengste verboden.
Ook op verjaardagen is alleen een zak picknicken, droog gebak (bijv. door mama
of papa gebakken) of een stuk fruit toegelaten. Alle snoep, speelgoed of
gadgets worden terug meegegeven naar huis. Alleen bij geboorte van broertje
of zusje is een kleine attentie (doopsuiker) voor de medeleerlingen toegestaan.
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Schoolkledij
De schoolkledij is voornaam en eenvoudig, niet
hinderlijk om te leren en te spelen. Daarom
zorgen we voor :







schoolkledij, geen strandkledij (geen blote
buik, geen spaghettibandjes, geen
ultrakorte short);
gewone schoenen of sandalen;
haren of haarlokken zijn niet gekleurd; geen
motieven in kort geschoren haar.
gewone oorbellen zijn toegelaten, andere piercings niet ;
nette handen, nagels geknipt en verzorgd

School noch de leerkrachten zijn verantwoordelijk bij verlies.

Persoonlijke bezittingen
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel is,
vragen wij om voorwerpen vreemd aan het schoolleven thuis te laten. Gsm’s,
smartphones, iPods, mp3-spelers, alle soorten computerspelletjes, nietpedagogische tijdschriften, …horen niet thuis op school. Ook tijdens een- of
meerdaagse uitstappen met de klas is het niet toegelaten een smartphone te
gebruiken.

Sport
Zwemmen
Alle lagereschoolkinderen gaan zwemmen in
Duinenwater. Omdat wij de nadruk leggen op het
leren zwemmen in het 1ste leerjaar gaan deze
leerlingen het meest zwemmen. De leerlingen van
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het 1ste leerjaar t.e.m. het 4de leerjaar gaan steeds met de bus. De
verplaatsingskosten met de bus worden voor alle leerlingen aangerekend. Wie
niet zwemt, gaat mee naar het zwembad en kijkt vanaf de kant.
De zwembeurten van het 3de lj worden betaald door de school.
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan met de fiets naar het zwembad.
Dit in de maanden september, oktober en na de paasvakantie. Hierbij dragen zij
steeds een fietshelm en fluohesje.
Niet-zwemmers dienen steeds een schriftelijk bewijs te hebben met de reden
voor het niet mogen of kunnen zwemmen.
Meisjes dragen een badpak, jongens een aansluitende zwembroek.
zwemshorts zijn in het zwembad niet toegelaten.

Losse

Alle leerlingen dragen een badmuts afhankelijk van het zwemniveau. Bij
verandering van niveau kan de badmuts gratis ingeruild worden indien nog in
goede staat. Bij verlies van de badmuts moet een nieuwe aangekocht worden.
In begin van het schooljaar krijgen alle ouders een blad ter goedkeuring en
ondertekening mee over de afspraken die gelden in het zwembad.
We verwachten ook hier van onze kinderen een voornaam gedrag zodat de
beperkte tijd voor het zwemmen maximaal kan benut worden.
Kinderen die omwille van medische redenen (schriftelijk attest) niet mogen
zwemmen, gaan toch mee met de klas naar het zwembad.

Gymmen
In het lager onderwijs dragen de leerlingen voor
de gymles een school T-shirt, een donkerblauwe
of zwarte halflange turnbroek en sportschoenen
met velcro of veters.
In de wijkschool te Ramskapelle zorgen de
kinderen voor gymkledij, aangepast aan het weer.
Aan de ouders vragen we om alle kledij te naamtekenen.
Alle kinderen kopen een gymzak met het embleem van de school. Aan de ouders
wordt gevraagd er een herkenningsteken of de naam op te naaien (niet strijken
a.u.b.). Deze zak wordt elk jaar opnieuw gebruikt.
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Aanvraag studietoelage
Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van
de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u!
U kunt een studietoelage online aanvragen via
www.studietoelagen.be of via een papieren versie die te
verkrijgen is in het secretariaat van de school. Hoe eerder u uw
aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt.
Op de welkomdag op 30 augustus is er op school iemand aanwezig van het
Sociaal Huis die hierbij kan helpen.

In de kerk
Schoolvieringen in de kerk (telkens om 10.45u.)
Startviering: donderdag 27 september
Kerstviering: donderdag 20 december
Einde schooljaar: donderdag 27 juni
Eerste Communie
Donderdag 30 mei 2019 te Ramskapelle
Zaterdag 18 mei 2019 te Heist
Vormsel Zaterdag 1 juni 2019 te Heist en Ramskapelle

Vakanties en vrije dagen
Maandag 1 oktober: vrijaf voor iedereen
Maandag 12 november: pedagogische studiedag, vrijaf voor alle leerlingen
Zaterdag 27 okt. t.e.m. zondag 4 november 2018: herfstvakantie
Zaterdag 22 dec. t.e.m. zondag 6 januari 2019: kerstvakantie
Woensdag 30 januari: pedagogische studiedag, vrijaf voor alle leerlingen
Vrijdag 15 februari: vrijaf voor iedereen
Zaterdag 2 maart t.e.m. zondag 10 maart 2019: krokusvakantie
Zaterdag 6 april t.e.m. maandag 22 april 2019: paasvakantie
Woensdag 1 mei 2019: feest van de arbeid: vrijaf voor iedereen
Donderdag 30 mei t.e.m. zondag 2 juni 2019: hemelvaartweekend
Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag: vrijaf voor iedereen
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KALENDER
Op de schoolwebsite vindt u al heel wat data voor het volledige schooljaar. Hier
geven we u graag info over eerstkomende activiteiten:
donderdag, 30. augustus
Welkomdag 16u.-18u.
maandag, 3. september
Eerste schooldag
dinsdag, 11. september
Ouderraad Heist om 19u.
vrijdag, 14. september
Sportdag lagere school
donderdag, 20. september
Hotdogs 6de lj
Infoavond 2de en 3de lj om 19u.
maandag, 24. september
Infoavond 4de, 5de en 6de lj om 19u.
dinsdag, 25. september
Infoavond 1ste lj om 19u.
donderdag, 27. september
Startviering in de kerk
vrijdag, 28. september
Schoolfoto Koch
maandag, 1. oktober
Geen school: lokale vrije dag
dinsdag, 2. oktober
Composteren kan je leren voor klas L6A (vm)
woensdag, 3. oktober
Composteren kan je leren voor klas L6B (vm)
donderdag, 4. oktober
Composteren kan je leren voor klas L1A (vm)
dinsdag, 9. oktober
Composteren kan je leren voor klas L1B (vm)
donderdag, 11. oktober
Infoavond kleuter om 19u.
vrijdag, 19. oktober
Dansfeest in Ravelingen (OR Heist)
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