Infoboekje
september 2018

Even stilstaan …

Jij bent
een noot in onze muziek
een stem in ons koor
een instrument in ons orkest
een woord in ons verhaal
een letter in ons woord
een foto in ons album
een parel in ons snoer
een blaadje in onze bloem
een bloem in ons boeket
Al ben je maar een heel klein stukje van het geheel,
jij maakt mee het verschil!

In dit infoboekje vinden jullie een aantal gegevens die betrekking hebben
op het schooljaar 2018-2019.
We duimen voor een keitof schooljaar voor iedereen in BimSem! En
mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet ons aan te spreken.
Wij helpen jullie graag verder!
Het team van BimSem

De schooldag
voormiddag:
middagpauze:
namiddag:

08.45 uur – 11.55 uur
(woensdag: 08.30 uur – 12.05 uur)
11.55 uur – 13.25 uur
13.25 uur – 15.45 uur

Kinderen die thuis gaan eten kunnen vanaf
13u15 langs de ingang Bleekstraat weer
binnenkomen.
Elke leerling is 5 minuten voor de aanvang
van de les in de school aanwezig.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen
en activiteiten van hun leerlingengroep (zo ook de lessen lichamelijke
opvoeding en zwemmen) te volgen. Om gezondheidsredenen (gewettigd
met een doktersattest) kunnen er, in samenspraak met de directeur,
eventueel aanpassingen gebeuren.

Ochtendopvang






Er wordt ochtendopvang georganiseerd vanaf 07.30 uur in de
vestiging De Wondertuin, Bleekstraat 2.
Om 08.15 uur worden de kinderen die in de opvang zijn naar de
speelplaats Zandpoortvest in BimSem gebracht. Wie na 08u15
toekomt gaat onmiddellijk naar de speelplaats Zandpoortvest.
Wat kost “ochtendopvang”?
Van 07.30 uur tot 08.15 uur is de opvang betalend; € 0,75 per
begonnen half uur. Op woensdag van 07.30 uur tot 08.00 uur.
Vanaf 08.15 uur is de opvang volledig gratis. Op woensdag vanaf
08.00 uur.
Internen zijn tot 08.15 uur onder toezicht van het internaat. Nadien
komen zij naar de speelplaats.

Avondopvang






Er is opvang voorzien tot 18.00 uur.
Kinderen blijven tot 16u15 onder het afdak
aan de toiletten speelplaats Zandpoortvest.
Om 16u15 worden ze naar de opvang in de
vestiging De Wondertuin, Bleekstraat 2
gebracht. Ze kunnen daar dan opgehaald
worden tot 18u00.
Wat kost “avondopvang”?
Van 16.15 uur tot 18.00 uur is de opvang
betalend: € 0,75 per begonnen half uur.
Tot 16.15 uur is de opvang volledig gratis.
Internen gaan om 16.00 uur naar het internaat.

Middagopvang




De externe leerlingen eten allemaal samen om 12.35 uur onder
begeleiding van juf Elke en juf Sonja
Kinderen die 's middags boterhammen eten mogen een hersluitbaar
flesje of een drinkbus meebrengen. Dit moet gevuld zijn met water.
Wat kost “middagopvang”?
Er wordt € 0,50 per middag
aangerekend.

Woensdagmiddag
De kinderen blijven tot 12u15 onder het afdak aan de toiletten speelplaats
Zandpoortvest. Dan worden ze naar de opvang in de vestiging De
Wondertuin gebracht. Ze kunnen daar dan opgehaald worden tot 13u00.

Zorg op school
Kinderen die het moeilijk hebben met leren, kunnen terecht in de
zorgklas. Met gedifferentieerde werkvormen en aangepaste leermiddelen
willen wij elk kind maximale ontplooiingskansen geven. Met deze
leerlingen werken we aan het verwerven van de basisdoelen van het
leerjaar waarin ze zitten.
Maar ook de sterkere leerlingen worden niet vergeten. Zij krijgen
moeilijke(re) en uitdagende taken.

Het team van BimSem
3de leerjaar :

Juf Magali Vanmaele

4de leerjaar :

Juf Magali Vanmaele

5de leerjaar :

Juf Daisy Corremans
Juf Joni Praet

6de leerjaar :

Juf Ellen Wouters

turnen en zwemmen : Juf Dominique De Pauw (turnen)
Meester Lennert Foqué (zwemmen)
zorg :

Juf Dominique De Pauw en …

secretariaat:

Juf Carine Vertongen

ICT en beleidsondersteuning:
directeur:

Meester Geert Verhaegen

Greet Nauwelaerts

Zwemmen en turnen
De leerlingen krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding per week. Het 5de en
6de leerjaar gaan om de 14 dagen 1 uur zwemmen.
Het L.O.- uniform is verplicht omwille van hygiëne en veiligheid.
Zwemkledij:
 Zwembroek / badpak of bikini (GEEN zwemshort want deze
verhindert een correcte zwemtechniek)
 Haarrekkertjes voor lange haren of een zwemmuts
 2 handdoeken
 kam en/of borstel
 Zwemzak
Jullie betalen € 1,30 per zwembeurt
Turnkledij:







Een school T-shirt (met bordeaux embleem)
kan na betaling in de school verkregen
worden bij de sportleerkracht
Een effen zwarte short kan eveneens na
betaling in de school verkregen worden bij de
sportleerkracht
Witte sportsokken (klein boordje of embleem
mag)
Sportschoenen of turnpantoffels met
antislipzolen (geen plastiek) die geen strepen
nalaten
Haarrekkertjes voor lange haren
Kleine sportzak

Juwelen, horloges, … en andere dure voorwerpen worden best thuis
gelaten wanneer de leerlingen sportactiviteiten hebben. Zo kan er niets
verloren of stuk gaan.
De school is niet verantwoordelijk voor materiaal dat verdwijnt.

Rapport
Op de volgende data krijgen onze leerlingen een
rapport mee naar huis:
26 oktober 2018
21 december 2018
1 februari 2019 (5de en 6de leerjaar)
5 april 2019
27 juni 2019

Verloren voorwerpen
Elk jaar verzamelen we een grote hoeveelheid jassen, truien, brooddozen,
mutsen, …
Genaamtekende kledingstukken en materialen vinden vlugger de weg
terug naar hun eigenaar. Mogen wij jullie dan ook vragen om de naam
van jullie kind te noteren in jassen, mutsen, brooddozen, …

Mededelingen voor de ouders
Alle mededelingen voor de ouders (info i.v.m. oudercontacten,
uitstappen,…) worden door de leerlingen in een kaft gestopt. Deze map zit
elke dag in de boekentas. Ook in de agenda wordt genoteerd dat er een
brief werd meegegeven.
Huiswerk en de te leren lessen worden genoteerd (dagelijks of wekelijks)
in de schoolagenda. Gelieve dit te ondertekenen.
Bekijk elke dag samen met jullie kind de agenda. Zo gaat er geen info
(bv. meebrengen van zwemgerief, info over uitstappen, …) verloren en
blijven jullie op de hoogte.

Oudercontacten
Aan het begin van het schooljaar wordt er een infomoment georganiseerd
voor alle ouders. Dit gaat door in de klas van jullie zoon of dochter.
Om een vlot klasverloop te garanderen is het belangrijk dat jullie als
ouders op de hoogte zijn van de klasafspraken. Ook is het nuttig om toch
even van naderbij kennis te maken met de juf of meester van jullie kind.
Daarnaast zijn er nog 3 individuele oudercontacten voorzien.

Maximumfactuur
Zoals jullie weten kan de school onkosten van activiteiten tijdens de
schooluren (schoolreizen, sportdagen, theatervoorstellingen,
leeruitstappen, …) doorrekenen aan de ouders. Deze kosten zijn evenwel
gelimiteerd, maar worden voortaan wel jaarlijks aangepast aan de index.
Voor leerlingen van de lagere school bedraagt de maximumfactuur
€ 85,00 per schooljaar.
Jullie krijgen maandelijks een factuur met de gemaakte onkosten.

Studietoelagen
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er studietoelagen voorzien voor
leerlingen in het basisonderwijs (kleuter en lager). Wanneer jullie denken
recht te hebben op deze studietoelage kunnen jullie voor een
aanvraagformulier terecht op het secretariaat.

Een verkeersveilige start
Een nieuw schooljaar betekent ook steeds weer wennen aan het verkeer.
Wij vragen met aandrang dat onze kinderen die met de fiets komen, een
fietshelm en een fluohesje zouden dragen.
Kinderen die te voet komen kijken uit bij het oversteken en gebruiken
steeds het zebrapad. Komen jullie met de auto, dan willen we vragen de
wagen op een veilige en reglementaire plaats te parkeren en via het
voetpad naar de school te stappen.

Afhalen van de kinderen
Om 15.45 uur gaat de poort speelplaats Zandpoortvest open en kunnen
jullie binnenkomen om de kinderen op te halen. Om 16.15 uur gaan ze
naar de opvang in de vestiging De Wondertuin, Bleekstraat 2 en kunnen
daar dan afgehaald worden.
De kinderen worden nooit meegegeven met personen die niet gekend zijn
in de school tenzij dit vooraf werd gemeld.
Internen gaan om 16.00 uur naar het internaat.

Directeur
Juf Greet is directeur van de Vrije basisscholen De Wondertuin en De
Luchtballon en van de lagere school BimSem.
Daardoor is zij niet steeds aanwezig op school.
Jullie kunnen haar bereiken op het nummer 0473/ 95 76 33 indien jullie
een afspraak wensen te maken.
Haar bureau is in de vestiging De Wondertuin, Bleekstraat 2.
Jullie kunnen haar ook bereiken op volgend mailadres:
lagere@bimsem.be

Secretariaat en beleidsondersteuning
Juf Carine Vertongen is onze secretariaatsmedewerker.
Meester Geert Verhaegen, beleidsondersteuner, is op maandag-,
donderdag- en vrijdagvoormiddag aanwezig.
Hun bureau is ook in de vestiging De Wondertuin, Bleekstraat2.
telefoonnummer van de school: 015/41 45 26
Jullie kunnen hen ook bereiken op volgend mailadres:
secretariaat@dewondertuin.be of secr.lagere@bimsem.be.

Speelplaatsafspraken
Voor de speeltijd :
De klas wordt onder begeleiding van de juf/meester tot aan de toiletten
begeleid.
Iedereen gaat naar het toilet.
De juf/meester van de bewaking doet de toiletten op slot.
Einde van de speeltijd :
Bij het eerste belsignaal gaat iedereen naar de rij.
Bij het tweede belsignaal staat iedereen op zijn bloem en is het stil.

Trap,gang en leraarskamer :
Niemand mag zonder toestemming tijdens de speeltijden naar de klas
gaan.
Bij het naar boven en naar beneden gaan is het
stil.

Niemand verlaat de speelplaats zonder
toestemming van de juf/meester die toezicht
doet.
Op de speelplaats :
Iedereen blijft altijd binnen het gedeelte voor de lagere school.
Alleen de eerste basketring op het rode veld mag gebruikt worden indien
er geen les is.
Met uitzondering van een basketbal om te basketten mag er alleen maar
met plastieken ballen gespeeld worden. Dus geen ballen gemaakt uit
hardere materialen.
Voor school :
Iedereen die voor 08.15u op school toekomt MOET naar de
ochtendopvang!
Maatregelen:
Wie in de fout gaat tijdens de speeltijd : tegen de muur.
Wie in de fout gaat na het 2de belsignaal : op het rode veld.
Een sanctie wordt altijd door de klasjuf/meester gegeven.

Jaarkalender
Begin van het schooljaar
hervatting van de lessen
infomoment

:
:

maandag 03/09/2018
vrijdag 07/09/2018 15u00

:
:
:
:
:
:
:
:
:

maandag 01/10/2018
vrijdag 26/10/2018
van maandag 29/10/2018 t.e.m. vrijdag 02/11/2018
vrijdag 09/11/2018
vrijdag 16/11/2018 en zaterdag 17/11/2018
vrijdag 30/11/2018
vrijdag 14/12/2018
vrijdag 21/12/2017
van maandag 24/12/2018 t.e.m. vrijdag
04/01/2019

Eerste trimester
facultatieve verlofdag
rapport
herfstvakantie
oudercontact
mosselfestijn
pedagogische studiedag
kerstviering
rapport
kerstvakantie

Tweede trimester
oudercontact 3de t.e.m. 6de:
+rapport toetsen
facultatieve verlofdag
:
krokusvakantie
:
infodag internaat
:
paasontbijt
:
rapport
:
paasvakantie
:

vrijdag 01/02/2019
vrijdag 08/02/2019
van maandag 04/03/2019 t.e.m. vrijdag 08/03/2019
zaterdag 16/03/2019
donderdag 04/04/2019
vrijdag 05/04/2019
van maandag 08/04/2019 t.e.m. maandag
22/04/2019

Derde trimester
infodag school
Dag van de Arbeid
pedagogische studiedag
O.L.H.-Hemelvaart
Pinkstermaandag
sportdag
rapport + oudercontact +
diplomauitreiking

:
:
:
:
:
:
:

zaterdag 27/04/2019
woensdag 01/05/2019
woensdag 29/05/2019
donderdag 30/05/2019 t.e.m. vrijdag 31/05/2019
maandag 10/06/2019
maandag 24/06/2019
donderdag 27/06/2019

Zomervakantie
laatste schooldag

:

vrijdag 28 juni 2019 om 11u55 eindigen de lessen

