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Veiligheid in het verkeer
Kinderen die kleiner zijn dan 1,35m moeten in de
wagen plaats nemen in een aangepast kinderzitje. De
school bezit 25 dergelijke zitjes. Acht ervan staan
permanent in het busje. De andere zitjes kunnen
gebruikt worden bij uitstappen met de klas. Om
veiligheidsredenen en omwille van verzekering,
springen leerkrachten hier nauwgezet mee om.
Ouders die in het kader van een klasuitstap eigen vervoer gebruiken om
verschillende kinderen te brengen of te halen, vinden de zitjes op de rekken
in de traphal van de lagere school.
Vergoeding voor het vervoer van leerlingen
Klassen gaan geregeld op didactische uitstap. Heel wat ouders helpen de
leerkracht hierbij en maken gebruik van eigen vervoer voor het brengen en
halen van kinderen. Op die manier kan de school busvervoer beperken en
hoeven we dit niet door te rekenen aan ouders. Rekening houdend met de
wet i.v.m. de maximumfactuur blijft het aanbod zinvolle uitstappen voor de
kinderen bijgevolg groot. (De school mag namelijk wat uitstappen betreft
(inclusief vervoer) maximum €45 per kleuter en €85 per ‘leerling lager’ aan
ouders aanrekenen.
We danken uiteraard mensen die dit leerlingenvervoer kosteloos doen. Toch
begrijpen we dat dit geen vanzelfsprekendheid is en willen we ouders die dit
wensen tegemoet komen in de kosten die dat vervoer met zich meebrengt.
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Ouders, grootouders, … die dit wensen, kunnen
voor vervoer van leerlingen (enkel als de
bestemming buiten het grondgebied Brugge en
deelgemeenten ligt) een vergoeding krijgen van €
0,3363 per km. Het volstaat om de directie hiervan
op de hoogte te brengen (via e-mail, telefonisch of
via een bezoekje) en de vergoeding op school af te
halen.
Veilig de Doornstraat oversteken
Na schooltijd (over de middag en ’s avonds)
staan heel wat ouders hun kind(eren) op te
wachten om naar huis te gaan. Om de
veiligheid
van
onze
leerlingen
te
garanderen, vragen we om de kinderen af te
halen aan de kant van de school zodat ze
niet alleen de straat moeten oversteken.
Sommige mensen wachten (in de wagen)
liever in één van de andere zijstraten van de
rotonde of aan de overkant van de
Doornstraat. Mogen wij dan vriendelijk
vragen om uw kind mee te delen dat het onder begeleiding de rij van de
Doornstraat moet volgen. Op die manier gebeurt het oversteken op een
veilige manier.
Grootouderfeest kleuter
Op woensdag 12 oktober organiseert de kleuterschool
(peuterklas tot 3de kleuter) opnieuw een grootouderfeest
voor alle mensen met kleinkinderen op onze
kleuterschool. Grootouders kunnen deze datum al in
hun agenda noteren. U kreeg hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.
Open-klasdag in het eerste leerjaar (woensdag 19 oktober)
Woensdag 19 oktober nodigen we om 10u45 alle ouders
met kinderen in het 1ste leerjaar uit om in de klas van hun
kind een lesje wiskunde en Nederlands mee te volgen.
Na de infoavond van 6 september is dit een mooie
gelegenheid om uw kind eens aan het werk te zien. Om
11u45 eindigt dit bezoek en kunt u uw kind meenemen
naar huis. (Elk kind krijgt hierover een persoonlijke
uitnodiging.)
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Infoavond 6de leerjaar
Dinsdag 11 oktober organiseren de basisscholen van de
scholengemeenschap ‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege
Brugge’ een informatieavond voor ouders met kinderen
in het 6de leerjaar. Een CLB-medewerker geeft informatie
over de structuur van het secundair onderwijs en over de
overgangsmodaliteiten van de basis- naar de middelbare
school. We geven ook toelichting bij de BASO-fiche die
leerlingen op het einde van het 6de leerjaar mee krijgen om
aan de middelbare school te bezorgen.
De infoavond vindt om 20.00u. plaats in het auditorium van Vives.
(Betrokken ouders krijgen hieromtrent een persoonlijke uitnodiging.)
Fietscontrole door de politie in samenwerking met de
gemeenschapswacht
Woensdag 26 oktober komt de politie in
samenwerking met de gemeenschapswacht
naar onze school om de fietsen na te kijken.
Het is onze bedoeling om het belang van
een goed uitgeruste fiets in het verkeer in de
kijker te zetten.
Deze controle is enkel bedoeld voor
kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. De
politie wil zich vooral focussen op de oudste kinderen van de basisschool en
de jongste kinderen van het secundair onderwijs.
We nodigen de kinderen van 4, 5 en 6 dus graag uit om op 26 oktober met de
fiets naar school te komen.
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ONDERWIJScheques helpen de schoolrekening betalen

Het OCMW Brugge reikt voor het schooljaar 2016-2017 opnieuw
onderwijscheques uit. Hiermee kunnen gezinnen met beperkte financiële
middelen de verplichte schoolkosten betalen.
De cheques zijn persoonsgebonden (naam van de leerling wordt erop
vermeld) en zijn het hele schooljaar geldig. Je betaalt € 2 en daarvoor krijg je
een cheque ter waarde van € 10. In het kleuteronderwijs kun je maximum 4
cheques kopen, in de lagere school maximum 6.
Waar zijn de cheques te verkrijgen?
Ze kunnen tot 30 juni van dit schooljaar gekocht worden in de
‘Opvoedingswinkel’ (Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge), iedere werkdag
van 8u30 tot 12u00 of tijdens de ‘Zitdag Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie’
op donderdag van 13u30 tot 16u30 in het Sociaal Huis (Hoogstraat 9, 8000
Brugge).
Schooltoelage!!!

Een schooltoelage 2016-2017 aanvragen kan tot en met 1 juni 2017. De
elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2017 gelden als
bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet
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meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier
dat op school te verkrijgen is. Het aanvraagformulier werd grondig
vereenvoudigd en ingekort (1 A4-blad).
Voor meer info kun je o.a. terecht op het gratis nummer 1700 of via het
webformulier
van
de
afdeling
Studietoelagen
(www.studietoelagen.be/contact/vraag. Het loont de moeite om dit te doen!
Stage

Stageklas
K2a juf
Gwenny
K1a juf
Delphine

Stage 2016-2017
KLEUTER
Contactdag
Stageperiode
Observatiedag
25/10
26/10-27/1028/10

Stage 2016-2017
LAGER
Stageklas
Contactdag
Stageperiode
Observatiedag
1a juf Christa
di 4/10-vr 7/10
1b juf Els / juf
di 4/10-vr 7/10
Maaike
3a juf Mieke
ma 3/10 en ma Co-teaching:
17/10
ma 24/10-vr 28/10
3b juf Karen
ma 3/10 en ma Co-teaching:
17/10
ma 24/10-vr 28/10
3b-4b-5b-6b
ma 10/10 en ma 24/10
2a-4a-5a-6a

Naam student
Juf Isabeau
Juf Jana

Naam student
Meester Tibo
Juf Eilish
Juf Ann-Sophie
Meester Nick
Juf Delfien
Juf Silke
4 studenten
(1 dagdeel per
klas)

AANDACHTSPUNT SCHRIFT
Elke maand staat een aandachtspunt van schrift in de kijker.
Vasthouden van het schrijfgerief.
 Wijsvinger lichtjes gebogen op ongeveer 2 cm van de punt van het
schrijfgerief. "Kneukelen is vermoeiend!"
 de letters a g d ronddraaien - de o niet ronddraaien
 Er is aandacht voor het correct schrijven van de hoofdletters.
 Ook in de kleuterklassen letten we op een correcte behandeling van het
schrijfgerief.
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PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
De gezonde lunch van maandag 26 september was een
succes!
Voor ouders die hun kinderen eens iets anders willen
meegeven dan het klassieke broodbeleg: een mousse
van groenten is een leuk alternatief. Je kan heel
eenvoudig zelf een kikkererwtenpasta maken of een
mousse van broccoli of van groene erwtjes…
Je laat de groenten of de erwten zacht worden al
kokend en dan pureren met wat kruiden. Heerlijk!

Een fragment uit ons pedagogisch project
Gezonde school
De laatste jaren wordt er veel aandacht
besteed aan gezondheid. In het kader van
onze opvoedingsopdracht willen we hier als
school natuurlijk ons steentje bijdragen en
kinderen aansporen tot een gezonde
levensstijl. Beweging en gezonde voeding
staan hierin centraal.
1. In alle leerjaren komt het onderwerp ‘gezondheid’ tijdens de lessen
aan bod.
2. Tijdens korte ‘smikkelmomentjes’ in klas net voor of net na de
speeltijd krijgen alle kinderen dagelijks de kans om hun stuk fruit of
hun koek op te eten. Op die manier kunnen ze zich tijdens het
speelkwartier volop uitleven.
3. Tijdens de voormiddag vragen we om enkel fruit/groente te eten als
tussendoortje. ’s Namiddags mogen de kinderen vrij kiezen: een stuk
fruit of een koek.
4. Voor kinderen die op school een warme maaltijd nemen, hechten we
belang aan een (gezonde) variatie in het dessertaanbod: fruit, droge
koek, yoghurt, pudding, …
5. Elke maandagochtend om 8u40 is er voor kleuter en lager een kort
aerobicmoment op de speelplaats om de week fris en opgewekt te
starten.
6. Kwaliteitsvolle turn- en zwemlessen
7. Bewegingstussendoortjes tussen de lessen
Hiermee willen we alle kinderen motiveren om veel te bewegen en gezond te
eten.
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
Aandachtspunt oktober

WASBEER
waarderen, respecteren, openstaan voor de ander, vragen om te laten
zien.
Een wasbeer heeft zwart omrande oogjes, waardoor het lijkt alsof hij een
brilletje draagt om beter te kunnen zien. Hij kruipt het liefst wat hogerop zodat
hij alles nog beter kan aanschouwen. Een kind dat zich gedraagt als een
wasbeer, geeft aandacht aan de anderen, luistert naar wat de ander te
vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt anderen uit om mee te spelen.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar :
Ik kan applaus geven aan iemand op het gepaste moment.
de
2 leerjaar :
Ik maak tijd en kan luisteren naar iemand.
de
3 leerjaar :
Ik laat iemand anders eens voorgaan.
de
4 leerjaar :
Ook al ben ik de verliezer, ik durf de winnaar een hand
geven en feliciteren.
de
5 leerjaar :
Ik kan iemand een pluim geven.
de
6 leerjaar :
Ik kan een ander naar zijn of haar mening vragen.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
ma 7 nov

Start van de fluomaandenactie

vr 11 nov

Wapenstilstand: Vrije dag

wo 16 nov
(groep 1)

Open klasdag voor ouders met kinderen in K1c/2c
(juf Ann) en K2a (juf Gwenny) (tussen 9u en 10u25)

wo 23 nov
(groep 2)

Open klasdag voor ouders met kinderen in K1c/2c
(juf Ann) en K2a (juf Gwenny) (tussen 9u en 10u25)

vr 25 nov

Jaarlijkse spelletjesavond + Bingo (in samenwerking met
de ouderraad)

ma 28 nov

Individuele foto’s in de kleuterschool en de lagere school
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AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.

wo 5 okt

- Dag van de leerkracht
- 13:40 3de tot 6de leerjaar: Loopcriterium (Sporthal de Groene
Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem) om 13u40 afspraak
aan de start (organisatie meester Patrick)

do 6 okt

- 13:30 2a Bezoek aan het Groeningemuseum

vr 7 okt

- 09:00 2b Bezoek aan het Groeningemuseum

ma 10 okt - Week van het bos
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 10:00 5a, 5b, 6a en 6b Toneel 'Het meisje van de touwslagerij'
in de MAZ (Magdalenazaal)
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter (organisatie
juf Annelies)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
di 11 okt - 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 20:00 Infoavond i.v.m. het secundair onderwijs voor ouders met
kinderen in het 6de leerjaar (door het CLB) (in Vives)
wo 12 okt - 09:15 Grootouderfeest voor de grootouders van alle kleuters
- 13:40 3de tot 6de leerjaar: Loopcriterium (Sint-Andreaslyceum,
Veltemweg 8310, Sint-Kruis) om 13u40 afspraak aan de start
(organisatie meester Patrick)
do 13 okt - 16:15 1ste leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
vr 14 okt - Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- 14:00 3a Workshop bij Rita Dewilde (Juwelen met parels en
glas)
- 14:00 3b Workshop bij An Dumon (Kaarsen gieten)
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ma 17 okt - 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 Kom- en kijkmoment met mama en papa in de
peuterklas voor nieuwe peuters die binnenkort naar school
mogen.
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter (organisatie
juf Annelies)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
di 18 okt - 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
wo 19 okt - 10:45 Open-klasdag in het 1ste leerjaar
do 20 okt - 16:15 1ste leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
vr 21 okt - Dag van de jeugdbeweging
ma 24 okt - 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter (organisatie
juf Annelies)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
di 25 okt - 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:00 K2a, K2b/3b, K2c, K3a Toneel 'Peer Laika & Ntjong' in
Daverlo
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
do 27 okt - 16:15 1ste leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal
di 1 nov

- Allerheiligen

wo 2 nov - Allerzielen
zo 6 nov

- Einde van de herfstvakantie
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ma 7 nov - Instapdag voor nieuwe peuters
- Start van de fluomaandenactie (november-december-januari)
kleuter en lager
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter (organisatie
juf Annelies)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
di 8 nov

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar

vr 11 nov - Wapenstilstand (vrije dag)
De herfstvakantie loopt van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november.

Het is de bedoeling dat alle kinderen hun zwem- en turngerief, jassen,
brooddozen e.d. mee hebben naar huis.
Mogen we vriendelijk vragen om uw kind te helpen door hierop
toe te zien.

Ik wens alle kinderen een zalige herfstvakantie.
Christophe Vanpoucke
Directeur
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