Dinsdag 1 september 2020.

Dag beste ouders,
Het gonst en zoemt weer op ons schoolterrein.
Met dit

INFORMATIEBUNDELTJE BIJ HET BEGIN VAN HET
SCHOOLJAAR
willen we jullie de belangrijkste schoolinfo nog even onder de aandacht brengen. Er zijn wat
wijzigingen gebeurd op het vlak van de kost van het eten, fruit en koek, zwemmen en sport.
Alles bij elkaar is het een hele boterham!
En misschien blijft dit of dat toch nog onduidelijk.
Laat dan niet na om ons te contacteren; telefoonnummer en email adressen vind je onderaan deze
brief.
In ieder geval bedankt voor de medewerking!
Met hartelijke groet,
Wim
De schooluren in De Koorddanser
Kleuters
Ochtend
Middag

Lagere school
Ochtend
Middag

•
•
•
•

Maandag
van 08.30 u
tot 11.50 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Dinsdag
van 08.30 u
tot 11.50 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Woensdag
van 08.30 u
tot 12.10 u

Donderdag
van 08.30 u
tot 11.50 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Vrijdag
van 08.30 u
tot 11.50 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Maandag
van 08.30 u
tot 12.10 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Dinsdag
van 08.30 u
tot 12.10 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Woensdag
van 08.30 u
tot 12.10 u

Donderdag
van 08.30 u
tot 12.10 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Vrijdag
van 08.30 u
tot 12.10 u
van 13.20 u
tot 15.25 u

Schooldagen worden ingedeeld volgens het ritme van de lestijden. Een lestijd duurt 50
minuten, een halve lestijd 25 minuten. Er is een pauze in de voormiddag van 10.10 u tot
10.30 u. In de namiddag is er geen algemene pauze meer voorzien.
's Ochtends gaat het muziekje om 08.25 u zodat de klastijd effectief om 08.30 u kan starten.
's Middag klinkt het muziekje om 13.15 u, om dezelfde reden.
Op maandag is er ochtendforum tussen 08.30 en 09.00 u. Ouders en vrienden zijn dan
welkom! Op vrijdagnamiddag is er eveneens forum van 15.00 tot 15.25 u.
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Welke materialen krijgt je kind gratis van de school?

Sedert 1 september 2007 is er een lijst met materiaal dat door de school aan alle leerlingen
kosteloos moet worden gegeven. Elke school krijgt hiervoor extra centen. Elk kind van het 1ste
leerjaar tot en met het 6de leerjaar ontvangt een pakket:
een gom, een lat, een blauwe, groene, rode en zwarte balpen, een potlood, een pen (alleen
voor het eerste en het tweede leerjaar), een geodriehoek (vanaf het derde leerjaar).
Dit gratis materiaal vraagt ook wel om extra afspraken:
• Het pakket met schrijfgerei blijft in de klas.
• Alles wordt genaamtekend zodat iedereen zijn eigen gerief herkent.
• Wanneer spullen verloren gaan worden deze aangerekend via de schoolrekening.
Bijkomende informatie in verband met kosteloosheid en kostenbeheersing in onderwijs vind je op

http://www.g-o.be
/sites/portaal_nieuw/Basisonderwijs/ondersteuning/Toepassingregelgeving/Pages/Kosteloosheid.aspx
.
Schoolrekening & domiciliëring

Tijdens de eerste helft van elke nieuwe maand worden er schoolrekeningen van de voorbije
maand meegegeven: alle kosten voor maaltijden, drankjes, zwemmen, fruit & koek, uitstappen,
ochtend- en avondopvang.
•

Misschien vind je een fout in een van de rekeningen. Indien zo, spring dan gerust binnen.
Vergeet niet de bewuste rekening mee te brengen. We vragen extra aandacht voor de
manier van betalen:

•
•

Betalen via domiciliëring is het makkelijkst. We dringen daar echt op aan!
Betalen kan met een gewone overschrijving. Vergeet vooral niet de gestructureerde
mededeling te vermelden.
Elke rekening dient afzonderlijk betaald.

•

Gezonde tussendoortjes: fruit, koek

De Koorddanser kiest voor gezonde tussendoortjes. Daarom de fruit- en koekacties. Het maakt
kinderen vertrouwd met verschillende smaken en bevordert het eten van soms onbekende
vruchten. Door in groep fruit en biokoek te eten ervaren de kinderen bovendien dat fruit en
biokoek eten ok is.
De kleuters die deelnemen aan de fruitactie eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een
half stuk fruit. De lagere school kinderen een heel stuk fruit.
Kost voor de kleuters : € 0,68 per week ; voor het lager : € 1,36 per week.
Wie deelneemt aan de koekactie eet 5 keer per week biokoek: op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag. Deelnameprijs:
• € 0,60 per week voor kleuters
• € 1,20 per week voor lagere school kinderen.
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Je kan inschrijven én voor koek én voor fruit, maar evengoed voor alleen fruit of alleen koek.
Inschrijven gebeurt in principe voor een heel jaar.
Voor het aanrekenen van de kost van fruit en koek houden we – om het secretariaatswerk te
beperken – vanaf derde kleuter geen rekening met een dag ziekte.
Ouders van wie hun kind meerdere dagen ziek geweest is, sturen best een mailtje naar Sara :
secretariaat@dekoorddanser.be.
Sport en zwemmen op school

We kiezen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. We doen dat o.a. met ...
• een uitdagend schoolterrein met ruimte om te spelen en te ravotten;
• enkele uren sportles per week, meestal onder begeleiding van een heuse sportleerkracht;
• zwemlessen voor de meeste kinderen;
• verplaatsingen te voet of per fiets wanneer het kan;
• voetbal- en andere tornooien tijdens de middagpauze.
Kost van het zwemmen

Om het
betaalbaar voor jullie,
financieel haalbaar voor ons (de prijs is vanuit de gemeente opgetrokken van € 1 naar € 1,50
per zwembeurt, dat maakt dat de totale kost per zwembeurt, vervoer inbegrepen, komt op
ongeveer € 2,82),
werkbaar voor Sara op het secretariaat
te houden,
heb ik volgende beslissing genomen :
Met de jongste kleuters gaan we niet zwemmen.
Met het tweede kleuter gaan we één keer per maand zwemmen als we per vier kleuters een
begeleidende papa,mama, oma, … hebben. Hier wordt een solidariteitsbijdrage gevraagd
van € 1,5.
Het derde kleuter gaat eveneens één keer per maand zwemmen en betaalt eveneens een
bijdrage in de kosten van € 1,50 per maand. Die wordt jullie aangerekend op de factuur van
december en op de factuur van juni.
Het eerste leerjaar zwemt volledig gratis. De kost voor die groep wordt volledig door de
school gedragen.
Voor klas 2, 3 en klas 4 wordt er een bijdrage gevraagd van € 3 per maand.
Klas 5 en 6 gaat niet meer zwemmen.
Op die manier is de totaalkost van het zwemmen verdeeld : de helft wordt betaald door de
ouders, de andere helft neemt de school op zich.
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Zwemgerief

Van elk kind wordt verwacht dat zij/hij haar zwemgerief mee heeft op de dag dat er
zwemmen is. Heeft je kind haar/zijn gerief niet mee, dan zal zij/hij gerief gebruiken van de
school. Hiervoor wordt wel één euro aangerekend (aankoop, wasbeurt).

Sport
Kosten

Daar we nu onze eigen bewegingsruimte hebben, valt de solidariteitsbijdrage van € 1 per
maand voor de huur van de bus en de huur van de sporthal weg.
Sport t shirt

Alle kinderen van de lagere school zijn verplicht te sporten met een sport t shirt van de
school. Wie een (nieuwe) t shirt wenst, kan die bekomen bij sportjuf Evi. De t shirt kost €6.
Schoenen en sportbroekje zijn door jullie vrij te kiezen.
Bedoeling is wel dat alle sportkledij in een sport(rug)zakje gaat en op school blijft. De
klasbegeleider zal de kledij bij elk schoolverlof meegeven naar huis om te wassen.
Wanneer je kind haar/zijn sportgerief – of delen ervan – niet bij heeft, kan zij/hij die krijgen
van de school maar dan wordt wel één euro aangerekend voor het gebruik ervan (aankoop
en wasbeurt).
Het schoolrestaurant

Over de middag kunnen kinderen op school blijven eten.
•
•
•

Je kind eet een lunchpakket dat het van thuis meebrengt (in een stevige boterhammendoos).
Je kind eet soep met eigen lunchpakket.
Je kind eet een warme maaltijd (vlees of vleesvervanger; soms vegetarisch).

Frisdranken – al dan niet gesuikerd en/of bruisend – worden niet toegestaan. Fruitsap kan wel. De
school biedt ook gratis drinkbaar water aan.
Aangerekende kosten: De prijzen zijn dezelfde als vorig jaar :
Middagtoezicht (per middag)

€ 0,70

Soep

€ 0,90

Warme maaltijd kleuter

€ 2,95

Vleesvervanger € 3,45

Warme maaltijd klas 1 & 2

€ 3,70

Vleesvervanger € 4,25

Warme maaltijd klas 3 & 4

€ 3,90

Vleesvervanger € 4,35

Warme maaltijd klas 5 & 6

€ 4,25

Vleesvervanger € 4,70

Kinderen kunnen hun keuze elke ochtend melden aan de klasbegeleider voor 8u40.
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Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens is er opvang voorzien, elke dag van de schoolweek, vanaf 7u.30. Mensen die vroeger
opvang wensen, nemen best contact op met de opvang georganiseerd door de gemeente ‘Het
Berenhuisje’, die georganiseerd wordt in ‘De Vondel’ hier 200 m vandaan.
Na school is er opvang vanaf 15u.40 tot 18u.00 op maandag, dinsdag en donderdag. Tot 17u.30
op vrijdag. Op woensdag is er (gratis) opvang tot 12.30 u.
De kost voor de voor- en naschoolse opvang bedraagt 0,030 cent per minuut.
We vragen jullie, net zoals vorige jaren, zelf aan de opvang-computer uit te loggen. Vergeet niet
toch nog een seintje te geven aan iemand van de toezichters dat je je oogappel(s) hebt mee
genomen.
De schooltoelage

Kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen in aanmerking komen voor
een schooltoelage. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• het gezinsinkomen,
• de nationaliteit,
• de aanwezigheid op school.
Naar schatting één op de vier leerlingen heeft recht op een schooltoelage. Het
loont dus de moeite om na te kijken of je in aanmerking komt.
Zie www.studietoelagen.be .

Poets- en klusbeurten

Met de school kiezen we voor goed, breed ontwikkelingsgericht onderwijs. Maar koken kost geld.
Gelukkig kunnen we terugvallen op een sterke cultuur waarbij samenwerking de toon zet.
Dit poetsen & klussen schuiven we naar voor als een verplicht nummer.
Sinds vele jaren al.
Niet uit gemakzucht.
Evenmin uit geldzucht.
Maar het schept wel ruimte … centen om dingen te doen.
Het schept ook een band … misschien … tussen de mensen die met het zweet in de nek genieten
van een kameraadschappelijke sfeer.
Een verplicht nummer dus, ook al ben je heel erg goed in andere dingen die je zo nu en dan te
nutte maakt tijdens het klas- of schoolgebeuren.
Wie het vergeet wordt vriendelijk aangemaand. Wie weigert heeft ongelijk. Zoveel is duidelijk!
Dit was het zo een beetje. Aan allen een schitterend, deugddoend, ontwikkelend schooljaar
toegewenst.
Wim.
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