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Heen - en weermapje
Het heen- en weermapje vindt u op vrijdag in de boekentas. Hierin zit een
schriftje met het weekbriefje en weetjes, de brieven, info ... van de juf of de
school aan de ouders.
U kan ook een boodschap voor de juf in het schriftje schrijven.
Maandelijks zal u ook de schoolfactuur via dit mapje ontvangen. De
communicatie verloopt steeds in het Nederlands.
Op maandag moet het heen- en weermapje terug mee naar school.
In de boekentas
Hierin zit altijd de brooddoos en de drinkbus.
Er zitten geen snoepjes in! Wie in de opvang blijft kan een vieruurtje in
een doosje meebrengen.
Aan de boekentas
Er kan al eens een ongelukje gebeuren en heeft uw kleuter of peuter een natte
broek gehad op school. Dan vindt u een zakje aan de boekentas met de vuile
kleren en heeft uw kind reservekleren aan. Gelieve deze kleren zo snel mogelijk
gewassen terug te bezorgen aan de school. Zo kunnen we alle kinderen blijven
helpen.
Eten en drinken op school
Uw kind kan warme maaltijden(hoofdgerecht) eten op school.
We vragen om in te schrijven voor de hele week gedurende een heel
schooljaar. Op woensdag zijn er geen warme maaltijden. De prijs
bedraagt € 3,30
Boterhammen zitten steeds in een brooddoos.
Indien u graag heeft dat uw kind om 10 uur melk drinkt mag u een brikje melk
meegeven in de boekentas. De rest van de dag wordt er enkel water uit een
drinkbus gedronken.
Fruit op school
We willen bij onze kleuters een gezonde levenshouding promoten.
Daarom vragen we om liefst gezonde tussendoortjes mee te geven.
Fruit in een doosje voor de pauzes.
Sport op school
Alle klassen hebben twee uur bewegingsopvoeding per week. Voor die
lessen hebben de kleuters geen speciale uitrusting
nodig. Vanaf de derde kleuterklas vragen we wel turnpantoffels
mee te brengen bij het begin van het schooljaar.

Afwezig? Ziek?
Bij elke afwezigheid verwittig je dezelfde ochtend het secretariaat via
mail of telefoon. Niet-schoolplichtige kleuters hebben geen
doktersattest nodig. Wij vragen uitdrukkelijk zieke kinderen(erge
verkoudheid, griep...) thuis te houden. Voor je kind is het niet prettig ziek naar
school te moeten. Wanneer je kind ziek wordt op school (koorts, braken...) zal
de school trachten jou telefonisch op de hoogte te brengen.
Afspraken met dokters en specialisten plant u best na schooltijd.
Te laat?
Elk kind op tijd op school is voor iedereen het leukste! We
verwachten dat ook van onze kleuters. Wanneer de schoolbel rinkelt
om 8u30 gaat de schoolpoort op slot. Kinderen die te laat zijn
moeten zich aanmelden op het secretariaat.
Voor- en naschoolse opvang
De voor-en naschoolse opvang wordt georganiseerd door vzw INFANO
Hier op school is er voorschoolse opvang van 7u tot 8u30.
De opvang gebeurt tot 8u in de refter van de school. Ingang via de grijze deur
aan de grote zaal. Indien deze deur gesloten is moet u aan de gele schoolpoort
bellen bij de opvang. Tot 8u10 moet u uw kind begeleiden tot in het
opvanglokaal. Vanaf 8u10 is er toezicht op de speelplaats. U neemt dan
afscheid van uw kind aan de schoolpoort.
Middagbewaking
Tussen 11u40 en 13u00 kunnen de kinderen op school blijven. Zij kunnen hun
boterhammen eten of indien gewenst een warme maaltijd nemen. De
leerkrachten zorgen mee voor deze opvang. Voor de middagopvang rekenen
we € 2,5 per maand aan via de schoolrekening.
De naschoolse opvang
Na schooltijd is er toezicht op de speelplaats. U kan uw kind ophalen op de
speelplaats. Vanaf 15u30 moet u aan de gele poort bellen bij ‘opvang’ tenzij de
kinderen zich nog op de speelplaats bevinden. Dan belt u bij ‘speelplaats’.
De kleuters gaan bij slecht weer naar de refter.
Om 15u35 kunnen de kinderen van de lagere school naar de studie om hun
huiswerk te maken. Na de studie gaan de leerlingen van de lagere school ook
naar de refter.
Op woensdag is er na schooltijd opvang tot 18u00.
Meer info kan u vinden in de infobrochure van Infano en op hun website
http://www.infano.be/

Vakanties
Herfstvakantie: 29 oktober 2018 t.e.m. 2 november 2018
Kerstvakantie: 21 december 2018 t.e.m. 4 januari 2019
Krokusvakantie: 4 maart 2019 t.e.m. 8 maart 2019
Paasvakantie: 8 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
Zomervakantie: 29 juni 2019 t.e.m. 1 september 2019

Vrije dagen
woensdag 26 september 2018: pedagogische studiedag - opvang Infano
woensdag 3 oktober 2018: vrije verlofdag - opvang Infano
woensdag 21 november 2018 pedagogische studiedag - opvang Infano
woensdag 6 februari 2019: vrije verlofdag - opvang Infano
woensdag 1 mei 2019: feest van de arbeid - geen opvang
vrijdag 17 mei 2019: vrije verlofdag - opvang Infano
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019: O.-H.-Hemelvaart - geen opvang
maandag 10 juni 2019: pinkstermaandag - geen opvang
vrijdag 28 juni 2019: schooldag eindigt om 12u05 - opvang Infano
Inschrijvingen voor de opvang gebeuren via de website van Infano
http://www.infano.be/
Facturatie
Maandelijks krijgt u een factuur met de niet-pedagogische (niet verplichte)
kosten zoals opvang en warme maaltijden.
Verder wordt er enkel de maximumfactuur aangerekend. Die is voor
de kleuters bepaald op € 45 per schooljaar. Hiervoor wordt elke
maand een vast bedrag van € 4,5 aangerekend. Op het einde van
het schooljaar krijgt u een overzicht van alle activiteiten en
onkosten.

Wie is wie?
Peuterklas A 0A
Peuterklas B 0B
1ste kleuterklas 1KA
1ste kleuterklas 1KB
2de kleuterklas 2KA
2de kleuterklas 2KB
3de kleuterklas 3KA
3de kleuterklas 3KB
zorgjuf 1ste kleuterklas
Zorgjuf 2de kleuterklas
Zorgjuf 3de kleuterklas
Kinderverzorgster

juf Nathalie / juf Eline
juf Caroline/ juf Lies
juf Elke
juf Miranda
juf Anneke/ juf Laura
juf Katleen
juf Greet
juf Virginie
juf Yani
juf Julie
juf Carla
juf Ellen

LO kleuter & lager
LO kleuter & lager
LO kleuter & lager

juf Marina
meester Wiet
meester Christophe

Keukenverantwoordelijke: juf Chantal
Kijk op onze website voor foto’s en contactgegevens
http://al-jo.vgc.be
https://www.facebook.com/SintAlbertusJozefsschool/

Schoolreglement
De laatste versie van het schoolreglement staat steeds op onze website.
https://sites.google.com/site/sintalbertussintjozef/onze-school/schoolregleme
nt
Ook de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’ kan u daar terugvinden.

Schooluren
Voormiddag van 8u30 tot 11u40
Namiddag van 13u00 tot 15u15
Woensdag van 8u30 tot 12u05

Jarig zijn
Jarig zijn gebeurt maar eens per jaar en dat vieren we graag in de klas. Gezonde
traktaties zijn voor iedereen het best. Wij delen geen snoep of
individuele zakjes uit! Wilt u de kinderen graag verrassen met een
cadeautje? Dan mag de jarige een leuk cadeau voor de klas
meebrengen. Daar hebben alle kinderen een heel schooljaar plezier van. Dit is
echter geen verplichting, ook zonder cadeautjes of traktatie is het feest in de
klas!
Luizen
Luizen zijn vervelende beestjes die we liever niet hebben. Daarom is het
belangrijk om zo snel mogelijk de school te verwittigen als uw kind
luizen heeft. Op die manier kunnen alle ouders van de klas preventief te
werk te gaan en is de plaag snel over. Wanneer er luizen zijn in de klas van uw
kind, vindt u een alarmsticker in het heen-en weerschriftje. Dit betekent dat de
school van u verwacht dat u controleert of uw kind luizen heeft en zonodig de
behandeling start.
Oudercontacten
We vinden het belangrijk dat u met de juf over de ontwikkeling van uw
kind kan praten. Daarom organiseren we een aantal oudercontacten.
Een eerste infoavond in september met de juf in de klas van uw kind.
Verder zijn er ook twee individuele oudercontacten. Eén in november en één
op het einde van het schooljaar.
Verloren voorwerpen
Alle spullen die op de speelplaats gevonden worden, worden onder het
afdak aan de kapstok gehangen of in een van de kastjes gelegd. Gelieve
de naam van uw kind in al zijn/haar spullen te schrijven. Zo kunnen we deze
onmiddellijk terugbezorgen en blijft er niets hangen! We houden alle spullen bij
tot het begin van de grote vakantie. Daarna worden ze weggeschonken aan een
goed doel.
Mobiliteit
Veiligheid aan de schoolpoort en op weg naar school vinden we
belangrijk. In dat kader organiseren we in september de actie:
‘Kerkstraat=schoolstraat’. We vragen om de wagen zo veel mogelijk thuis te
laten en te voet of met de fiets naar school te komen. Tijdens de winterperiode
organiseren we de actie: ‘Helm op! Fluo top!’. We verwachten dat al onze
leerlingen een fluohesje dragen op weg van of naar school. Kinderen die met
de fiets naar school komen, kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen.

Grote of kleine zorgen
We streven ernaar dat ieder kind zich goed voelt op school.
Als u zich zorgen maakt over uw kind op school kan u steeds terecht bij de
klasleerkracht. Na schooltijd kan u hem/haar aanspreken of u vraagt een
afspraak via het heen- en weerschriftje. U kan ook een mailtje sturen.
Juf Yolande (zoco kleuters) volgt alle zorgvragen op. Zij is dagelijks aanwezig op
school.
De school werkt samen met CLB Pieter Breughel
Opzichtersstraat 84
1080 Brussel
Onze contactpersonen zijn
Psycho-pedagogisch werker: Eva Verhasselt
Maatschappelijk werker: Rokhaya Diatta
Verpleegkundige: Warda Jadir
Schoolarts: Wenda Van Engeland
Bereikbaar via telefoonnummer 02 512 30 05

