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Nieuwsbrief september 2022

Agenda
Datum

Activiteit

Doelgroep

Waar?

Tijdstip

1 september

1ste schooldag

9 september

Infoavond en
oudercafé

ouders

klassen +
kleuterafdeling

19u / 20u

12 september

Zwemmen

L1, L2

Sportoase

voormiddag

16 september

Malala
Plantjesverkoop ‘kom op tegen
kanker’

L5
(groot)ouders,
sympathisanten

HaBoBIB Haacht
beide schoolpoorten

voormiddag
net na school

16-22 september
19 september

Week van de mobiliteit
Pedagogische studiedag

26-28 september

Schoolfotograaf

26 september
27 september

Zwemmen
Voorstelling ‘slodderkip’

L2, L3
Kleuters

Sportoase
Tiendenschuur

voormiddag
voormiddag

29 september

Veldloop

Lagere school

Den dijk

voormiddag

– meer info volgt

Belangrijke data
1ste
trimester:

de

2
trimester:

3de
trimester:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

31 oktober – 6 november: herfstvakantie
Donderdag 13 oktober: infoavond social media (ouderrraad)
maandag 14 november: facultatieve verlofdag
vrijdag 18 november 2022: Quiz (ouderraad)
26 december – 8 januari: kerstvakantie

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

woensdag 1 februari: facultatieve verlofdag
zaterdag 4 en zondag 5 februari: eetdagen
woensdag 8 februari: pedagogische studiedag
20 februari – 26 februari: krokusvakantie
vrijdag 17 maart: pedagogische studiedag
3 april – 16 april: paasvakantie

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8 mei – 12 mei: vredesklassen
woensdag 17 mei: facultatieve verlofdag
vrijdag 19 mei: brugdag
22 mei – 26 mei: bosklassen
30 mei – 2 juni: zeeklassen
vrijdag 9 juni: kinderfuif (samenwerking met ouderraad)
zaterdag 10 juni: schoolfeest (samenwerking met ouderraad)
vrijdag 23 juni: proclamatie
vrijdagmiddag 30 juni – donderdag 1 september: zomervakantie

Ons vuurboomteam
K0 = instappers

juf Axelle

kinderverzorging

K1
K2

juf Nele & meester Hans C
juf Leen

K3
L1

juf Natalie
juf Karlijn

L2
L3

juf Jirka
juf Elisabeth & meester Jonas

L4

juf Katrien

L5a
L6a

juf Tinneke
meester Hans

zorgcoördinatie kleuters
zorg kleuters

juf Ria
juf Nine
juf Mieke

zorgcoördinatie lager
zorg lager

juf Liesa
meester Ruben
meester Jonas
juf Myriam
meester Guanny

LO
ICT

meester Guanny
meester Rutger

administratie
preventie
directeur

juf Ann
meester Maarten
juf Wendy

Wist je dat…
*heel wat vrijwilligers tijdens de zomervakantie op de festivals van Werchter, ten voordele van onze school, gewerkt hebben?
Een dikke dankjewel daarvoor!
*onze klassen in de kleuterschool gewijzigd zijn? K1 en K2 wisselden van klaslokaal, een hele verhuis dus. We starten achteraan
in de gang met onze instapklas, nadien volgt K1, dan K2 en we eindigen in de gang met K3.
*we er met z’n allen klaar voor zijn er morgen terug in te vliegen? We kijken uit naar al die stralende gezichtjes!
*enkele bedragen, omwille van een algemene stijgende kost, dit schooljaar dienen aangepast te worden?
-de bedragen van de scherpe maximumfactuur stijgen, zowel het kleuteronderwijs als voor het lager onderwijs, met 5
euro per schooljaar. De scherpe maximumfactuur bedraagt 50 euro voor het kleuteronderwijs en 95 euro voor het
lager onderwijs. De minder scherpe maximumfactuur (meerdaagse uitstappen – lagere school) stijgt door toepassing
van de indexformule tot 480 euro.
-daar de traiteur vanaf dit schooljaar de soep in rekening brengt, betekent dit voor de lagere school een stijging van
de warme maaltijd van 20 cent (€4,70). Daar onze kleuters geen soep nuttigen, blijft de prijs voor hen ongewijzigd.
-voor het middagtoezicht zal dit schooljaar 0,35 euro worden aangerekend.
*we in de lagere school, net zoals vorig schooljaar, 4 rapporten hebben: herfst-, kerst-, paas- en zomerrapport? Toetsen en
observaties doen we een heel schooljaar lang. De toetsen worden telkens meegegeven naar huis om in te kijken.
*we oudercontacten organiseren maar ook tijdens alle andere periodes bereikbaar zijn? Spreek ons even aan of maak telefonisch
of via mail een afspraakje. Samen sterk!
*we op zoek zijn naar een kapstok op wielen voor op de speelplaats van de lagere school? Wie kan ons hierbij helpen?

Denk aan…
*Attest middagtoezicht
…de FOD Financiën enkele veranderingen heeft doorgevoerd (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) bij het attest
kinderopvang (middagtoezicht)? Zo dienen wij als school in de loop van de maand februari van het aanslagjaar een door de
FOD Financiën nieuw ontwikkeld modelattest af te leveren aan de persoon die recht heeft op de belastingvermindering.
Denk eraan zo snel mogelijk jullie rijksregisternummer via volgende link aan de school te
bezorgen: https://forms.gle/aWvDZ2p28yHqLVuA7. We kunnen jullie echter geen document bezorgen indien deze info niet
voorhanden is.
*Tussendoortjes
De leerlingen van de lagere school brengen, in een koekendoosje, een koekje mee. De papiertjes blijven thuis of worden
terug meegegeven in het koekendoosje. Wij vragen nog eens uitdrukkelijk geen snoep, gezouten nootjes, chips mee naar
school te geven. Op woensdag brengen al onze leerlingen fruit mee naar school. We raden op alle andere dagen natuurlijk
ook een lekkere portie fruit aan.
In de kleuterschool is er per dag 1 snackmomentje. Dit is telkens in de voormiddag. De leerlingen eten in de klas een lekkere
portie fruit. Dit wordt in een goed gesloten doosje meegegeven.
*Verjaardagen
Samen de verjaardag vieren in de klas is een heel leuk en gezellig moment voor onze leerlingen. Tijdens de coronaperiode waren
we genoodzaakt het assortiment van traktaties, omwille van de individuele verpakkingen, uit te breiden. Dit schooljaar gaan we

terug naar ‘gewoon’. Feesten doen we dit schooljaar met cake, wafeltjes, taart, ijsjes, … . We vragen om geen chips, snoep of
individuele cadeautjes zoals bv. bellenblazen, speelse potloden, boekjes, … meer mee te geven.
*Tijdig aanwezig zijn op school
Voor een goed verloop van de schoolwerking is het belangrijk dat alle leerlingen tijdig aanwezig zijn op school, dit zowel
voor kleuters als voor lagere schoolleerlingen.

Tips van onze preventiedienst…
•

Kies een schooltas met voldoende compartimenten: die maken het mogelijk om de
zwaarste lasten, zoals een grote kaft of een atlas, dicht tegen je lichaam en het
zwaartepunt ervan te dragen. In een tas zonder compartimenten gaan je spullen
gemakkelijk doorzakken, van je lichaam weg.

•

Kijk bij een rugzak ook uit naar heup- en zelfs borstbanden. Door deze aan te
gespen, concentreer je het gewicht van je tas nog meer rond je lichaam.
Een verstevigde rug in ademende materialen verhoogt het draagcomfort van een
rugtas. Sommige modellen hebben zelfs speciale stiksels die luchtkanalen creëren
waarlangs ventilatie mogelijk is.

•
•

Het handvat is breed genoeg en bekleed.

Trolleys zijn in theorie een goed idee. Ze zorgen ervoor dat je het gewicht niet
meer moet dragen. Daarom worden ze vaak nog meer gevuld. Helaas moeten ze in de
praktijk toch nog vaak gedragen worden omdat de verplaatsingen vaak via oneffen
speelterreinen en trappen moeten gebeuren.

•

Maak de boekentas elke dag helemaal leeg en vul ze opnieuw voor de volgende dag.
Zo blijven er geen boeken van de vorige dag in achter.

•
•
•

Zet een tas op de grond als je lange tijd stilstaat.

•

Ga je met de fiets naar school, zet je boekentas dan op je bagagedrager. Onderzoek heeft uitgewezen dat het
risico op ongevallen verhoogt als je een tas op je rug draagt, omdat het gewicht ervan je sneller uit balans kan
brengen.

•

Buig door je knieën als je je tas van de grond oppikt.
Zwier je tas niet in één vlotte beweging van de grond naar je schouder, maar zet ze eerst in een tussenstap op
een tafel of stoel.

Reflectoren op je tas verhogen de veiligheid onderweg.

Nieuws van onze ouderraad
De ouderraad van onze school organiseert ook dit jaar weer tal van fijne activiteiten.
Prik volgende dagen in je agenda:
✔ Oudercafé: 9 september 2022
✔ Infoavond social media: 13 oktober 2022
✔ Quiz: vrijdag 18 november 2022
✔ Eetdagen: zaterdag 4 en zondag 5 februari 2023
✔ Kinderfuif: vrijdag 9 juni 2023
✔ Schoolfeest: zaterdag 10 juni 2023
Heb je interesse om te helpen tijdens één van de activiteiten, een activiteit mee te organiseren of aan te
sluiten bij de ouderraad? Vul hier je voorkeur(en) en gegevens in. We zijn een toffe bende, iedereen is welkom.

Communicatie
Schoolgebonden informatie
* mail van secretariaat, directie
* website: www.vuurboom.be
* foto’s van activiteiten op de website
Klasgebonden informatie
* agenda, mail, heen-en-weer mapje
* mails van de klasleerkracht
* foto’s van activiteiten op de website

Telefonisch contact
* directie en secretariaat: 016/60.88.85
Contact via mail
* juf of meester (zie website)
* secretariaat@vuurboom.be
* directie@vuurboom.be

