Voor u ligt het eerste ‘t sprongske van het nieuwe
schooljaar. Ik hoop dat deze aanvullende vorm
van communiceren gesmaakt wordt. De meest
actuele informatie, inclusief kalender vind je echter
nog steeds op gimm-e, op onze webstek en sinds
kort ook op Facebook.
Dit jaar gaan we de kleurrijke toer op. Het leven is
immers zoveel mooier met kleur om ons heen.
Samen met Raf de witte raaf gaan we, met de
kinderen, een heel schooljaar op zoek naar
kleuren. Van paars tot turquoise, van geel tot
groen … met kleur in je leven is het goed te doen.
Ik wens iedereen een kleurrijk jaar toe.
Meester Davy
Nieuwigheden dit schooljaar
Wijzigingen schooluren
Vorig jaar vroeg de leerlingenraad om de
namiddagspeeltijd van 10’ naar 15’ te brengen.
Als team zijn we op deze vraag ingegaan. De
lessen eindigen dus dinsdag, donderdag en
vrijdag om 15:35 uur. ‘s Maandags eindigen de
lessen om 16.00 uur. De lessen beginnen ‘s
morgens stipt om 8.45 uur en ‘s middags om
13.15 uur. Wij bellen ‘s morgens om 8.40 uur en
‘s middags om 13.10 uur.
Ervaringsgericht onderwijs
Vanaf 1 september 2017 zetten we onze eerste
stappen richting ervaringsgericht onderwijs. We
spelen hierbij in op de interesses en de leefwereld
van de kinderen. In de namiddag zal er voor de
hele school projectwerking zijn waarbij WERO en
MUZO elkaar ondersteunen om de werkelijkheid
nabij te brengen. Het spreekt voor zich dat we nog
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steeds kwalitatief, prikkelend, vernieuwend en
doelgericht
onderwijs
aanbieden,
waarbij
aanpassingen en hulpmiddelen vanzelfsprekend
zijn, waardoor kinderen zin krijgen om te blijven
leren.

Opvang op woensdagnamiddag
Ook dit schooljaar zal er, net zoals vorig jaar, op
woensdagnamiddag opvang voorzien zijn tot 13
uur. Kinderen die langer in de opvang moeten
blijven, zullen (zoals op de andere scholen in
Stekene) met de schoolbus naar de gemeentelijke
buitenschoolse
kinderopvang
Robbedoes
gebracht worden. Voor Robbedoes moet u vooraf
inschrijven op de gemeente (let op: plaatsen zijn
beperkt). Meer info hierover kan je krijgen bij
meester Davy en via gimm-e en de website.
Maximumfactuur
Vanaf 1 september 2008 geldt per schooljaar een
scherpe maximumfactuur:
Geïndexeerd bedrag vanaf 1 september 2017
Kleuteronderwijs
45 euro
Lager onderwijs
85 euro
Voor meerdaagse uitstappen komt er een minder
scherpe maximumfactuur van 425 euro per
leerling voor de volledige duur van het
basisonderwijs. Kosten die buiten deze
maximumfacturen vallen, staan vermeld in de
bijlage van het schoolreglement (bv. ochtend-,
middag- en avondtoezicht, drankjes, tijdschriften,
turnkledij, nieuwjaarsbrieven, ….)
MDO of gesprekken met het CLB
Geregeld worden in een MDO leerlingen
besproken en geëvalueerd. Indien nodig worden
ook de ouders bij dit gesprek betrokken. Deze
oudergesprekken gaan dit jaar steeds door op
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woensdagvoormiddag.

•

Zwemmen
Dankzij de koekenverkoop en de financiële steun
van het oudercomité kunnen we het zwemmen
weer volwaardig maken.
• L5 en L6 gaan enkele keren zwemmen (4 keer).
• L1, L2, L3 en L4 kunnen opnieuw 17 keer (i.p.v.
12 keer) zwemmen.
• Ook de kleuters kunnen opnieuw zwemmen.
Onze derde kleuterklassen (vlinderklas (K3) en
girafklas (K3)) gaan elk 6 keer zwemmen.
• Volgend schooljaar gaan we ook weer 2 keer
zwemmen met de tweede kleuterklas.

•

Gezond op school
Gesteund door de schoolraad, de leerlingenraad
en het hele team, is het gezondheidsbeleid op
school aangepast:
1. Woensdag = fruitdag
Snoepen is niet gezond dus …. op school geen
snoep, chips, chocolade of kauwgom! Een
gewone koek of een stuk fruit mag wel. Bij een
verjaardag geven we geen snoep mee en
overdrijven we zeker ook niet met geschenkjes.
Tijdens onze WOENSDAG = FRUITDAG willen we
zoals vorige jaren de kinderen stimuleren om fruit
of groenten te eten. Tijdens die dag mogen er
geen koeken mee naar school. Enkel fruit of
groenten (naar eigen keuze) mogen op school
gegeten worden.
In de kleuterschool is het elke voormiddag
FRUITDAG. Dan eten ze enkel fruit of groenten
(naar eigen keuze). In de namiddag mag er wel een
koekje gegeten worden.
2. Boterhammen in de refter
We stimuleren de kinderen ook om gevarieerde
boterhammen mee te brengen, niet enkel zoete,
maar ook hartige. Wat groenten of een stuk fruit
als tussendoortje verdient de aanbeveling.
3. Drankjes op school
Op school worden enkel nog plat water,
bruiswater, water met een fruitsmaakje en witte
melk aangeboden. We stimuleren ook het gebruik
van drinkflessen en dergelijke voor wie zelf een
drankje meebrengt naar school. Frisdranken,
koolzuurhoudende
dranken
(behalve
bruiswater) en sportdranken worden niet
toegelaten.
Vrije dagen schooljaar 2017-2018
• maandag 25 september 2017 lokale vrije dag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

woensdag 18 oktober 2017: pedagogische
studiedag en vrijaf voor de kinderen
van 30 oktober tot 5 november 2017:
herfstvakantie
van 25 december 2017 tot 7 januari 2018:
kerstvakantie
woensdag 24 januari 2018: pedagogische
studiedag en vrijaf voor de kinderen
van 12 februari tot 18 februari 2018:
krokusvakantie
woensdag 21 maart 2018: pedagogische
studiedag en vrijaf voor de kinderen
van 3 april tot 15 april 2018: paasvakantie
maandag 30 april: lokale verlofdag
dinsdag 1 mei: Dag van de arbeid
10 en 11 mei 2018: O.L.H.-Hemelvaart
21 mei: Pinkstermaandag
1 juli: Begin van de zomervakantie

Noteer nu alvast op je kalender!
• van 18 tot 22 september: plattelandsklas voor L6
• 26 september: scholenveldloop
• 9-13 oktober: PROJECT 1 - Helden
• 21 oktober: Eetfestijn “Vlaamse avond”
• 1 december: Sinterklaas komt naar de 7-sprong
• 1 februari: Infoavond “Op stap naar L1”
• 8 februari: Infoavond “Secundair Onderwijs”
• 8 februari: grootouderfeest (KO-Floepie-Pooh)
• 25 februari: Carnavalsontbijt
• 5-9 maart: PROJECT 2 - Wetenschap en
techniek
• 14 april: H. Vormsel voor onze 12-jarigen
• 5-6 mei: Schoolfeest en BBQ
• 12 mei: Eerste communie
• 2 juni: Dankactiviteit medewerkers door OC
• 26 juni: Proclamatie schoolverlaters
• 29 juni om 11:55 uur: start van de zomervakantie
Brengen en afhalen van kinderen
Ouders, die hun kinderen ’s morgens brengen tot
op de speelplaats en daar nog even blijven, vragen
wij te wachten onder het afdak. De kinderen die
voor 8.25 uur worden gebracht moeten in de
opvang.
Een eerste belsignaal roept de kinderen op om
onmiddellijk plaats te nemen in de rij. Ouders
moeten natuurlijk niet in de rij staan, maar we
hopen dat ze na het eerste belsignaal, in het
welzijn van alle kinderen, kort afscheid nemen:
‘KUS en ga!’
Bij het tweede belsignaal moeten de kinderen
stilstaan en zwijgen. Ook hier is het
vanzelfsprekend dat de volwassenen, die nog op
school zouden zijn, deze afspraak meedragen en
het goede voorbeeld geven.
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Bij slecht weer zal de “kus-zwaai-draai-lamp”
branden. Omdat we te weinig plaats hebben
onder ons afdak voor ouders en kinderen samen,
geven we daarom de plaats aan de kinderen.
De kinderen mogen pas (omwille van de
verzekering) op de speelplaats vanaf 8.25 uur
en ‘s middags 12.55 uur. Indien ze vroeger zijn,
moeten ze in de vooropvang of wachten ze voor
het hekje.
Infoavonden en oudercontacten
Ook dit jaar zijn er weer oudercontacten:
• Infoavond 6, 4 en 2: 7 september
• Infoavond 5, 3 en 1: 12 september
• Infoavond kleuters: 14 september
• Eerste individueel oudercontact: 20 & 21
december (KO & LO)
• Infoavond “Op stap naar L1” voor K3:
donderdag 1 februari 2018 om 19:30 uur
• Infoavond “Op stap naar het secundair
onderwijs” voor L6: donderdag 8 februari 2018
om 19:30 uur
• Tweede individueel oudercontact: 25 & 26
april (KO & LO)
• Oudercontact zesde leerjaar (BaO-SO): 25 &
26 april (L6)
• Selectief oudercontact: 28 juni (KO & LO)
Wijzigingen in het team
Vanaf 1 september zal juf Debby van de kikkerklas
4/5 werken. Juf Hilde zal op maandag in de
kikkerklas staan.
In klas 3B staat juf Siska. Juf Siska is nog in
bevallingsverlof en start pas na de herfstvakantie.
Juf Amber staat tot die tijd in klas 3B. Na de
herfstvakantie zal juf Siska 4/5 werken. Juf Silke
zal op donderdag in 3B staan.
Studie
Vanaf maandag 26 september wordt er studie
georganiseerd. De studie duurt 1 uur. Vanaf het 3de
leerjaar kunnen kinderen naar de studie gaan.
Studietijd moet ongestoord zijn. Er worden geen
kinderen vroegtijdig uit de studie gehaald. Na de
studie is er geen rijbegeleiding voorzien. Wanneer
er personeelsvergadering is, of tijdens de week
van de plattelandsklas is er geen studie. Dit jaar
zal er gewerkt worden met inschrijvingen en
een forfaitaire betaling. Indien er niet
voldoende leerlingen zijn voor de studie, zal ze
niet georganiseerd worden. Meer info volgt nog.

Studietoelage?
Onderwijs betaalbaar voor iedereen! Het decreet
studiefinanciering, dat in de commissie onderwijs
werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat ouders een
schooltoelage van 94,98 euro per jaar ontvangen
voor een kleuter en van 106,68 tot 160,28 euro
voor een leerling lager onderwijs, in uitzonderlijke
gevallen kan dit zelfs nog meer zijn. Ouders
moeten dit wel op papier of online aanvragen.
De aanvraagdocumenten en meer info zijn ook op
onze school verkrijgbaar.

Infoavonden
Dat communicatie belangrijk is in onze
samenwerking weten wij allemaal. Bij het begin
van het schooljaar organiseren wij dan ook enkele
infoavonden voor de ouders.
Wij hopen dat alle ouders zich op de geplande
avonden kunnen vrij maken. De data hiervoor vind
je in het maandoverzicht achteraan deze
nieuwsbrief. De infoavonden beginnen stipt om
19.30 uur met een gezamenlijk deel in refter van
het lager onderwijs en gaat daarna verder in de
klas van je kind.
Oudercomité
Ons oudercomité is steeds op zoek naar nieuwe
ideeën en helpende handen. Zin om af en toe eens
mee te helpen? Geef je mailadres door via info@7sprong.be of aan één van de bestuursleden.
Ons oudercomité investeert in onze school. Dat
kan gaan van klein materiaal tot heuse digitale
borden tot infoavonden rond een
bepaald thema tot gewoon gezellig
samenzijn op school.
De events van het oudercomité kan
je ook volgen op Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Oudercomit
é-7-sprong-Kemzeke/174630515925228
Eucharistieviering bij de start van ‘t schooljaar
Op donderdag 7 september om 10.30 uur willen
wij tijdens een speciaal verzorgde viering onze
vriendschap aan God en aan elkaar uitspreken.
Ouders zijn zeer zeker welkom in onze
parochiekerk te Kemzeke.
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Weer naar school!

8:45 Jaaropening

8:45 Weekopening
9:15 Algemene controle op luizen voor de hele school

Leestesten AVI
16:00 PV
Leestesten AVI
10:30 Startviering
9:35 Zwemgroep dolfijnen

19:30 Infoavond L2, L4, L6
15:10 Weeksluiting

Openmonumentendag
in Kemzeke

Z 10
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8:45 Weekopening

D 12
W
13

19:30 Infoavond L1, L3, L5
9:00 MDO

D 14
V 15

Leestesten AVI

19:30 Infoavond KO
9:35 Zwemgroep zeepaardje

15:10 Weeksluiting

Z 16
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M 18

8:45 Weekopening

Plattelandsklassen L6

D 19

Plattelandsklassen L6

W
20

Plattelandsklassen L6
Plattelandsklassen L6
Groeiboekje herfst invullen

D 21
V 22

9:35 Zwemgroep dolfijnen

15:20 Weeksluiting?

Plattelandsklassen L6

Z 23
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M 25
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LOKALE VERLOFDAG
8:45 Weekopening

13:00 Scholenveldloop

W
27
D 28
V 29
Z 30

13:10 Leesbevordering
9:35 Zwemgroep zeepaardje

15:10 Weeksluiting

Startrapport L1

