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De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail : directiewaanrode@gmail.com

nieuwsbrief
Het nieuwe schooljaar….
Dank je wel om te kiezen voor ‘De Zonnebloem’ voor het onderwijs en de
opvoeding van jullie kind.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met alle ouders, het schoolbestuur,
de schoolraad, de Vriendenkring en de vele vrijwilligers en sympathisanten.
Het nieuwe schooljaar brengt ook wat verandering met zich mee.
Juf Antje heeft besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij heeft ervoor
gekozen om in het buitengewoon onderwijs aan de slag te gaan. We wensen haar
via deze weg heel veel succes in haar nieuwe job. We zullen haar missen!
Na overleg binnen het team hebben we beslist dat de zorgwerking continuïteit
moest kennen en dat dit best kon gebeuren door mensen uit het eigen team
hiervoor in te zetten zodat zorgdossiers gewoon verder konden lopen.
Leerkrachten mochten zich hiervoor kandidaat stellen.
Juf Jella en juf Nathalie hebben dit gedaan.
We hebben ervoor gekozen om het pakket onder hen te verdelen omdat we het
belangrijk vonden dat er ook continuïteit bleef binnen de klasleerkrachten.
Daarom volgende uitwerking:

Het team
Ons team staat weer voor jullie klaar…
groep 1A

Nathalie Leyssens

groep 1B

Christel Christiaens

groep 2

Marie-Jeanne Meeus
Christel Christiaens

groep 3

Sonia Smets
Christel Christiaens

groep 4

Sofie Maris
Eline Vanham

groep 5

Nathalie Chantrain
Eline Vanham

groep 6

Liese Govaerts
(vervanging tot december door Sofie Suttels)
Sofie Suttels

groep 7

Amaryllis Eyletten
Nick Buelens (invullen verlofstelsel juf Amaryllis)

groep 8

Elke Nys
Hans Cools (invullen verlofstelsel juf Elke)

groep 9

Jella Swinnen
Eline Vanham

ICT-verantwoordelijke Hans Cools
Zorgcoördinator

Nathalie Chantrain (groep 1,2,3,4,5, 6) en
Jella Swinnen (groep 7,8,9)

Preventieadviseur

Geert Cluckers

Bewegingsopvoeding

Gianni Donghi

Kinderverzorgster

Shanah Collaerts
ondersteuning in groep 1

Ondersteuning kleuterklassen Angie Vanparijs
Administratie

Sonia Vandermeulen

Directie

Christine Hendrickx

Extra toezicht

Hilde Renard

De praktische uitwerking hiervan zal verder geduid worden tijdens de
oudervergaderingen (zie bijlage). De ouders van de kinderen van groep 5 en
9 kregen hierover reeds een mailtje.

Wat mogen we zeker niet vergeten dit schooljaar?

•

Prioriteiten
➢ ICT/digisprong
Verder uitbouwen van onze ICT-werking.
Inplementeren van de chromebooks in groep 8 en 9
➢ Smartschool
Wij werken dit verder uit.
Mogen we vragen dat alle communicatie voor leerkrachten enkel
nog via dit platform verloopt en niet meer via mail.
Alvast onze dank hiervoor.

Er volgt binnenkort nog een uitnodiging om jullie smartschool verder
uit te leggen tijdens een informatieavond. (zie volgende
nieuwsbrief)
➢ Nieuwe schrijfmethode in de kleuterschool en de eerste en tweede
graad van de lagere school.
Nieuwe methode lezen in het eerste leerjaar.
➢ Zorg
Continuïteit in de zorgwerking en de zorgvisie optimaliseren.
➢ Blijvende aandacht voor muzische vorming, verbindend werken,
sporenwerking en dagcontracten.
• De schoolkalender
U krijgt ook onze grote Zonnebloemkalender en bij de maandelijkse
nieuwsbrief krijgt u een meer uitgebreide en aangevulde maandkalender
via smartschool. U kan de volledige kalender ook vinden op intradesk.
• Schoolbrochure
Onze aangepaste schoolbrochure met schoolreglement vindt u op onze
website en op smartschool in de intradesk.
Wat is nieuw in onze brochure ?
o Vervroegd naar het lager onderwijs voor kinderen jonger dan 5 jaar
- geen leeftijdsgrens meer
- wel een gunstig advies van de klassenraad
kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de
klassenraad lager onderwijs nodig
- ook het CLB moet advies geven
o Verlengd verblijf in het lager onderwijs voor leerlingen met een
getuigschrift basisonderwijs
- gunstig advies nodig van de klassenraad van de school
waar de leerlingen het voorafgaande schooljaar lager
onderwijs volgden, is nodig
- Als deze leerlingen tijdens het schooljaar van school
veranderen, dan kan de nieuwe school de leerlingen niet
weigeren op basis van de toelatingsvoorwaarden.
o getuigschrift basisonderwijs: minimumleeftijd getuigschrift
basisonderwijs wordt geschrapt
o Voor kinderen met een verslag die een individueel aangepast traject
volgen: De klassenraad zal autonoom kunnen oordelen of deze
kinderen een getuigschrift basisonderwijs krijgen.

o Ouders kunnen voortaan niet alleen schriftelijk, maar ook digitaal hun
akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch project of
schoolreglement.
o Ouders die hun kind niet tijdig hebben opgehaald, kunnen hun kind
ophalen in de naschoolse opvang.
o Bedragen maximumfactuur
De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder
scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 450 EUR naar 480 EUR.
De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs stijgt van 45
naar 50 euro en voor het lager onderwijs van 90 naar 95 euro.
•

•

Een paar korte aandachtspunten:
• Koekendoosjes, papiertjes terug mee naar huis
• Brooddozen en tussendoortjes in eetzak
• Verjaardagsuitnodigingen niet in of rond de school uitdelen
• Kom op tijd (ook voor kleuters)!
• Woensdag = fruitdag
Smartschool:
Onze nieuwe leerlingen krijgen deze gegevens nog in de eerste week van
september.

• Leerlinggegevens, mailadressen, medische gegevens, …
We werken verder met de gegevens die we vorig jaar verzamelden. Indien
er veranderingen zijn, gelieve ons dit dat te melden via:
directiewaanrode@gmail.com.
• Wel op papier invullen
▪ het document abonnementen
▪ Nieuwe ouders krijgen de ganse bundel om in te vullen.
• Nieuwsbrieven
Ook de wekelijkse nieuwsbrief zal u via smartschool krijgen.
•

Fotoboek op – smartschool
Foto’s van activiteiten kan u vinden in het fotoalbum op smartschool.
De blog van de openluchtklas blijft echter bestaan.

•

Algemeen oudercontact
Wij nodigen u graag uit op het algemeen oudercontact
Maandag 5 september voor de ouders van groep 1, 2, 4 en 5
Dinsdag 6 september voor de ouders van groep 3, 7 en 8
Woensdag 7 september voor de ouders van groep 6 en 9
telkens van 19.30 uur tot 20.30 uur in de klas van uw kind.
Programma
Klaswerking
Toelichting schoolbrochure
Varia
Vragen staat vrij …
Afsluiting met een babbel en een drankje!

• Samenwerking Kiekeboe - School
De Kiekeboe is bereikbaar via de parking en de ingang aan de Ark. Ze zijn
gevestigd in de vroegere kleuterklassen. Deze kregen een opfrissing.
Ze zijn geopend van 7 uur ’s morgens.
Aan het eerste poortje staat een bel. De begeleidsters komen dan tot
daar om het poortje open te maken.
Vanaf 8.30 uur gaat de kleine poort aan het baantje open, dan mogen alle
kinderen de school via deze weg binnen. Ook de kinderen van de Kiekeboe
komen dan naar buiten.
Kinderen die voor 8.30 uur naar school komen, moeten dus naar de
Kiekeboe gaan.
Na schooltijd zullen de leerkrachten de kinderen opvangen tot 15 min. na
schooltijd.
Daarna neemt de Kiekeboe de bewaking over.
Ouders van kinderen die niet naar de Kiekeboe moeten en nog niet zijn
afgehaald zullen dan gecontacteerd worden.
Kinderen kunnen in de Kiekeboe afgehaald worden door de ouders tot 19
uur via de ingang aan de Ark.
Verdere informatie in verband met de Kiekeboe kan u vinden in de
schoolbrochure.
Indien u niet op tijd aan de school kan zijn, gelieve dan de school
telefonisch te contacteren.

Alvast dank voor het begrip!
• Documenten
• Bij te houden en in te vullen indien van toepassing
- toedienen medicatie
- afwezigheidsattesten ( 4 per schooljaar voor leerplichtige
leerlingen )
- niet mee turnen
- niet mee zwemmen (vanaf groep 3)
Deze documenten zullen in de loop van de komende dagen
meegegeven worden.
•

Indien u uw kind(eren) vroeger komt halen of uw kind te laat op
school komt, gelieve u te melden op het bureel om het
desbetreffende document in te vullen.

Juf Liese
Op 1 augustus is juf Liese
bevallen van een zoontje,
Lou.
Wij wensen de ouders van
harte proficiat via deze weg.
Geniet van de baby en
schrijf samen mooie
herinneringen.

Dat wil ook zeggen dat juf Marie-Jeanne voor de eerste keer omi werd. Ook
voor de grootouders een welgemeende proficiat.

Varia
• Hulpcheque
Wij zijn steeds op zoek naar mensen die op school willen helpen of
ondersteuning willen bieden. Daarom hebben wij een hulpcheque gemaakt.
Indien u ons kan/wil helpen, mag dit op deze cheque ingevuld worden.
Geef de cheque ingevuld mee naar school en wij contacteren je om verder

af te spreken. Dit mag ook gevraagd worden aan grootouders of andere
familieleden. Alvast dank voor de hulp!!!
• Speelplaats en muzische zichtbaarheid
Onze leerkrachten hebben in de vakantie weer hard gewerkt.
Bij een bezoek aan onze school gaat dit zeker duidelijk worden. De
speelplaats werd volledig herschilderd.

• Schooltoeslag
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair
onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende,
gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling jaarlijks een
schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de
schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Ze moeten geen
aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en
december. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de
gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend.
De schooltoeslag vervangt de vroeger schooltoelage die betaald werd door
het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Voor meer info zie flyer in bijlage
• In bijlage:
- de grote kalender 2022-2023
- kalender september
• Vragen?
Bij vragen, twijfel, bel, mail, … laat ons iets weten. Wij zijn er voor u!

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar 2022-2023 toe!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

