Nieuwsbrief september 2017
Beste ouder(s),
Het was vandaag weer een blij weerzien voor vele kleuters, ouders, kleuterjuffen,
leerkrachten en andere medewerkers van De Bolster.
Het was ook een spannende dag voor onze instappertjes in onze kleuterschool en de
eersteklassers in de lagere school. We hopen dat iedereen zich vlug zal thuisvoelen op onze
school.
Goede afspraken maken zijn belangrijk voor een vlot verloop van het schooljaar.
Lees daarom aandachtig de schoolbrochure en het reglement. U kan deze brochures
terugvinden op de schoolwebsite: www.vbsramsel.be
Bezorg de engagementsverklaring ondertekend terug aan de leerkracht.
KLASINDELINGEN:
Hieronder zetten we even op een rijtje hoe we het schooljaar 2017-2018 organiseren:
Directeur:
Secretariaat:
Zorgcoördinator

ICT coördinator
Leraar bewegingsopvoeding

Martine Aertgeerts
Tanja Van Opstal
Juf Diane Tobback (lagere school)
Juf Steffie Goysens a.i van juf Maren
Roofthoof
Meester Sam Geudens
Meester Kevin Janssens (lagere school)
Juf Det Boogers (kleuterschool)

Kinderverzorgster kleuterschool
1P : 2,5 jarigen
2KA : 3 jarigen
3KA :4/5jarigen
3KB: 4/5 jarigen
3KC: 4/5 jarigen

Juf Maggy Vercammen
Juf An Aertgeerts
Juf Chris Mens/ juf Liesbeth Andries
Juf Martine Van Langendonck
Juf Dorien Hannes
Juf Eef Theys

1A
2A
2A
3A

Juf Linda Van Eycken
Juf Dorien Laporte
Juf Tessa Vercammen en Juf Greet Michiels
Juf Monique Voet, juf Inke Croonenborghs
en Juf Marie Maes
Meester François Van den Bergh en Juf Marie Maes
Juf Daisy Van Looy
Juf Ils Verstappen
Juf Nathalie Nijs
Juf Lien Verduyckt

4A
4B
5A
5B
6A

INFO-AVONDEN
Begin september kan u kennismaken met de nieuwe juf of meester van uw kind.
U bent van harte welkom op de klassikale info-avond die zal plaatsvinden in de klas van uw
kind.
* dinsdag 5 september in de lagere school: om 18.30u en 19.30u
In de lagere school voorziet de chiro opvang voor de kinderen
* donderdag 7 september voor 3KA, 3KB en 3KC in de turnzaal om 18.30u en 19.30u
donderdag 7 september voor 2KA in de klas van juf Chris (in de roze klas) om 18.30u
en 19.30u
donderdag 7 september in de gele klas van juf An om 19.30u voor alle ouders van de
instappers van het schooljaar 2017-2018
Er zijn telkens 2 aanvangsuren: 18.30u en 19.30u
U bepaalt zelf welk tijdstip u het beste uitkomt.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 28 september komt de schoolfotograaf langs in de kleuter- en lagere school.
Broers en zussen kunnen vanaf 8.15u samen op de foto. (in de turnzaal van de kleuterschool
of de eetzaal van de lagere school)
De leerlingen die graag pasfoto's wensen geven dit door aan de leerkracht.

FAMILIENIEUWS
Welkom:
* Mien, het dochtertje van juf Maren (zoco kleuterschool) en Mikaël Raymakers
het kleindochtertje van juf Martine (directeur)
Proficiat!
We namen afscheid van:
* Karel Heylen, grootvader van Livia Heylen(3KC)
* Christian Waterschoot, grootvader van Daan Waterschoot (4A)
* Fons Van den Brande, grootvader van Arne(5A) en Tuur Verduyckt (3A)
echtgenoot van Juf Flor Van Nuffel (oud-directeur VBS De Bolster)
Onze oprechte deelneming!

NIEUWTJES UIT DE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL
Voor meer nieuws en foto's van de klassen:
zie website van de school: www.vbsramsel.be

VEILIGE SCHOOL
We willen u eraan herinneren dat bij het maken van schooluitstappen het dragen van een
fluohesje verplicht is. Bij fietsuitstappen moeten al onze leerlingen een fietshelm dragen.
Fluohesjes met schoollogo worden op de info-avond uitgedeeld.
Wij willen alle ouders oproepen om hun kinderen deze hesjes ook iedere dag te laten dragen
als ze te voet of met de fiets naar school komen en terug huiswaarts keren zodat ze steeds
goed zichtbaar zijn in het verkeer.
Net als vorig schooljaar zullen er ook weer fluo-acties doorheen het schooljaar georganiseerd
worden.
Voor de veiligheid van onze leerlingen rijden we ’s morgens en ’s avonds de Schoolstraat in
langs de Gust Vandenheuvelstraat. We verlaten de Schoolstraat langs de Stationsstraat.
Voor de veiligheid van onze kleuters parkeren we op de parking “Achter Kennes”
Niet op de parking aan de kinderopvang of aan de parochiezaal.
De kleuters verlaten aan de hand van hun (groot)ouder(s) de speelplaats van de
kleuterschool
Bedankt dat u allen meewerkt om onze schoolomgeving veiliger te maken.

MILIEUVRIENDELIJKE EN GEZONDE SCHOOL
 We eten iedere voormiddag fruit, groenten of een boterhammetje.
 Wij sorteren. Breng gebruikte batterijen, lege inktpatronen, en plastieken dopjes mee
naar school en deponeer ze in de sorteerbakken.
 Tweemaal per schooljaar organiseren we een kledinginzameling i.s.m. het oudercomité.
(november-april)
 Wij beperken afval. Stop daarom koeken in een koekendoos en boterhammen in een
brooddoos.
 Wij drinken water op onze school (drinkbus of beker van de school)
 Om papier te besparen sturen wij de nieuwsbrieven door per mail.
De weekplanningen van de kleuterjuffen verschijnen iedere week op de website van de
school. www.vbsramsel.be
Daar we geen drankjes meer aanbieden, kan u de ongebruikte drankbonnetjes inleveren
tijdens de week van 18 september tot 22 september. Stop deze bonnetjes in een briefomslag
en noteer hierop naam van je kind, de klas en uw rekeningnummer.(IBAN en BIC). Dan
zorgen we ervoor dat het resterende bedrag teruggestort wordt.
De ouders van de kleuters noteren op de drankkaart hun rekeningnummer(IBAN en BIC).

Wij wensen iedereen een schitterende start.
Wij hopen dat het een leuke, sportieve en leerrijke tijd wordt op onze school.
Het Bolsterteam

Data om niet te vergeten
Vrije dagen
-

woensdag 13 september 2017
maandag 2 oktober 2017
maandag 30 april 2018
maandag 7 mei 2018

-

pedagogische studiedag
vrije schooldag
vrije schooldag
pedagogische studiedag

-

herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie
paasvakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend

Vakanties
-

van
van
van
van
van
van

28
23
10
31
10
19

oktober tot en met 5 november 2017
december tot en met 7 januari 2018
februari tot en met 18 februari 2018
maart tot en met 15 april 2018
mei tot en met 13 mei 2018
mei tot en met 21 mei 2018

Om te onthouden
- maandag 4 september 2017

- zwemmen 3A, 4A en 4B

- dinsdag 5 september 2017

- infoavond lagere school om
18.30u of 19.30u

- maandag 11 september 2017

- zwemmen 3A, 4A en 4B

- donderdag 7 september 2017

- infoavond kleuterschool om
18.30u of 19.30u
Voor de ouders van de instappers
om 19.30u

- woensdag 13 september 2017

- Pedagogische studiedag

- vrijdag 15 september 2017

- kinderopvang gesloten

- maandag 18 september 2017

- zwemmen 3A, 4A en 4B

- woensdag 20 september 2017

- korfbal 1ste graad

- vrijdag 22 september 2017

- strapdag

- maandag 25 september 2017

- zwemmen 3A, 4A en 4B

- dinsdag 26 september 2017

- Rollebolle 5-jarigen

- donderdag 28 september 2017

- schoolfotograaf

- vrijdag 29 september 2017

- scholencross in Ramsel voor de
lagere school
- project aan tafel voor 5de lj

- maandag 2 oktober 2017

- vrije dag

- zondag 22 oktober 2017

- Breugelnamiddag

- woensdag 25 oktober 2017

- kijkdag instappers november

- zaterdag 11 november 2017

- 5de Comedy night van het
oudercomité

- week van 13 november 2017

- kledinginzameling

- week van 20 november 2017

- grootouders in de kleuterschool

- woensdag 20 december 2017

- kijkdag voor de instappers van
januari

- woensdag 24 januari 2018

- kijkdag voor instappers van
1 februari en na de
carnavalvakantie

- zaterdag 3 maart 2018

- opendeur kleuterschool

- woensdag 28 maart 2018

- kijkdag voor de instappers van
na de paasvakantie en na
Hemelvaart

- week van 16 april 2018

- kledinginzameling

- week van 14 mei 2018

- verkeersweek

- zaterdag 26 mei 2018

- schoolfeest

- woensdag 13 juni 2018

- kijkdag instappers september

- woensdag 20 juni 2018

- afscheid 6de leerjaar

- woensdag 27 juni 2018

- afscheid 5-jarigen

Meerdaagse uitstappen
- van 18 tot en met 22 juni 2018

- vierde leerjaar op bosklassen
naar Sart-Lez- Spa

- van 24 tot en met 28 juni 2018

- zesde leerjaar op sportklassen
naar Genk

Instapdagen kleuters
-

Vrijdag 1 september 2017
maandag 6 november 2017
maandag 8 januari 2018
donderdag 1 februari 2018
maandag 19 februari 2018
maandag 16 april 2018
maandag 14 mei 2018

Kijkdagen voor de instappers en hun ouders
-

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

25
20
24
28
13

oktober 2017
december 2017
januari 2018
maart 2018
juni 2018

