EXTRA NIEUWSBRIEF NIEUWE LEERLINGEN

Hartelijk welkom !
Beste ouders,
Binnenkort start uw kind op onze school. Een belangrijke stap in
het leven van uw zoon/dochter.
Om goed van start te kunnen gaan, geven wij deze nieuwsbrief
met wat praktische informatie mee.
Het schoolteam zet alvast zijn beste beentje voor om mee te
bouwen aan het opgroeien van uw kind. We voorzien een leerrijke
en uitdagende schoolloopbaan voor al onze kleuters en leerlingen.
Bedankt voor het vertrouwen in onze school!
Directeur en schoolteam

Communicatie met ouders
We zijn een open school en vinden communicatie heel belangrijk. Bij
vragen of problemen is de klasleerkracht het eerste aanspreekpunt.
We bieden (nieuws-)brieven op papier of elektronisch aan.
Dit kan via mail en Gimme.

Een smartphone-app die u op de hoogte houdt over de
school!
Om de digitale communicatie met alle ouders gemakkelijker te maken,
werken we met een app voor de smartphone: GIMME.
Deze kunt u gratis downloaden voor Android en Apple.
Volg ons ook op Facebook !
Volg de gebeurtenissen op http://www.facebook.com/STJOLO
Aarzel niet voor vragen, opmerkingen, …
Mailen of bellen mag altijd naar: directie@stjolo.be / 058 23 56 35

Schoolreglement
Het volledige schoolreglement is te vinden op onze schoolwebsite www.stjolo.be.

Wat heeft mijn kind nodig op school?
In het kader van kosteloos basisonderwijs bieden wij op school alle materiaal gratis
aan. U hoeft dus zelf niets aan te kopen. Enkel een schooltas, zwem– en turngerief
dienen door de ouders aangekocht te worden.
Onze school kiest voor een T-shirt met logo van de school en kost €6. Dit werd in de
schoolraad vastgelegd. Een eerste fluohesje wordt gratis aangeboden bij inschrijving.
Wie daarna een nieuwe nodig heeft, betaalt hiervoor €5.

Instapdata nieuwe leerlingen
Kleuters vanaf 2 jaar en 6 maanden kunnen enkel op bepaalde data instappen. Deze
zijn te vinden op onze website onder de rubriek ‘inschrijvingen’. Kinderen vanaf 3 jaar
kunnen op elk moment instappen. Aarzel niet om vooraf reeds in te schrijven!

Schooluren
Start lessen voormiddag
Einde lessen
Start lessen namiddag
Einde schooldag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.45
11.55
13.15
16.00

8.45
11.55
13.15
16.00

8.45
11.30 !

8.45
11.55
13.15
16.00

8.45
11.55
13.15
15.10 !

Het is heel moeilijk voor een school ordevol te werken als de lessen of activiteiten
geregeld onderbroken worden door laatkomers. Daarom rekenen wij op de stiptheid
van ouders en kinderen. Omw ille van de veiligheid w ordt de schoolpoort over
de middag gesloten. Om 13 uur wordt die opnieuw geopend.
Het secretariaat is bemand op maandag en vrijdag van 8 tot 16.30 uur. Daar kunt u
terecht voor betalingen, schooltoelagen, adreswijzigingen, ...

Gezondheid op school
Beweging en gezonde voeding zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind.
Daarom voeren we op school een actief gezondheidsbeleid.
We raden van jongs af aan gezonde tussendoortjes en drankjes aan.
Op school is snoep verboden. Chocolade, snoep of koekjes zijn dus niet toegestaan.
Tijdens de speeltijd brengen de kinderen fruit, groenten of noten mee. Koeken (zonder
chocolade) kunnen enkel in de namiddag.
Als drank is op school enkel water toegelaten.
Bij het middagmaal drinken alle kinderen water, geen eigen drank.

In samenwerking met Moev bieden we op woensdagnamiddag regelmatig
sportactiviteiten aan. Hieraan kunnen de leerlingen vrijblijvend en gratis
deelnemen.
Goede hygiëne, daar maken we werk van! Na een toiletbezoek worden de handen
gewassen.
Draag er zorg voor dat je kind altijd zakdoekjes mee heeft naar school.
Wanneer een kind ziek is, blijft het thuis om besmetting van een hele groep kinderen te
vermijden. Als de toestand ernstig is, raadpleegt men best de arts.
Op school mogen we geen medicatie toedienen zonder toestemming van de dokter. Op
onze website vindt u een formulier dat door de dokter ingevuld moet worden.
http://www.stjolo.be/praktisch/nieuwsbrieven/

Verjaardagen vieren op school

Voor het vieren van verjaardagen in de klas vragen we geen snoep, cadeautjes en of
verwennerij met chocolade/slagroom te voorzien.
In het kader van ons gezondheidsbeleid kan een droog gebak (wafeltje, pannenkoek,
cake,…) of fruit wel.

Eten op school

Over de middag kunnen de kinderen op school blijven eten. Een warme maaltijd kost
€3,50 voor de lagere school en €3,20 voor kleuters. Wie zelf boterhammen meebrengt
betaalt €1. Voor alle kinderen is steeds soep en water voorzien.

Facturen, betalingen en bijdrageregeling

Betalingen op school gebeuren d.m.v. maandfacturen. De facturen worden telkens
aangeboden bij het begin van een nieuwe maand. Daarna worden deze via
domiciliëring bij de bank geïnd. Cashbetalingen kunnen enkel in uitzonderlijke
omstandigheden en mits voorafgaand akkoord van de directie.
In het begin van het schooljaar krijgt iedereen een ‘bijdrageregeling’. Hierop staan
alle prijzen voor het komende schooljaar.

Schooltoeslag

Veel gezinnen hebben recht op een schooltoelage. Vanaf de kleuterklas ontvangen die
gezinnen een jaarlijkse schooltoeslag die uitbetaald wordt via het Groeipakket.

Onderwijscheques

De onderwijscheque is een cheque waarmee je betalingen kan verrichten voor
bepaalde schoolkosten. Vraag de cheque aan via de gemeente.

Bewegingsopvoeding en zwemmen

Een gezonde geest, in een gezond lichaam!
Van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar krijgen de kinderen lessen lichamelijke
opvoeding. Daarnaast bieden we ook uitgebreid zwemonderwijs aan. Vanaf de derde
kleuterklas t.e.m. het tweede leerjaar wordt er wekelijks gezwommen om een goede
basisvaardigheid aan te leren. Van het derde tot zesde leerjaar wordt er om de 2
weken gezwommen.

Parkeren en verkeersveiligheid

We ijveren voor een veilige schoolomgeving. Daarom vragen we aan de ouders om
correct te parkeren. Er is een grote parking aan de Oude N ieuw poortstraat op
wandelafstand van de schoolpoort.
Alle kinderen van de school krijgen bij inschrijving gratis een fluohesje van de school.
We staan erop dat alle kinderen dagelijks hun fluohesje aandoen om naar school te
komen. Wie een nieuw jasje nodig heeft, kan dit krijgen voor €5.

Opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang. Hiervoor beschikt de school over
een aangepast lokaal, een overdekte speelzaal, de speelplaatsen en een aparte
werkruimte voor studiewerk. ‘s Morgen start de opvang om 7.30uur. Op maandag–,
dinsdag– en donderdagavond is er opvang tot 17.15 uur. Op woensdagmiddag tot 12
uur en op vrijdag tot 16 uur.
Voor wie vroeger of later opvang nodig heeft, werkt de school samen met de
buitenschoolse opvang van de gemeente Middelkerke: ‘De Strandjutter’.
Indien u beroep wil doen op ‘De Strandjutter’ moet u daar uw kind inschrijven.
Na de normale lesuren worden de leerlingen onder begeleiding over de straat gebracht.
Eens de kruispunten overgestoken staan de kinderen onder verantwoordelijkheid van
de ouders.

Oudercontacten

Op geregelde tijdstippen organiseren we oudercontacten. De leerkracht zal met u
in gesprek gaan over de schoolse vorderingen van uw zoon/dochter. U krijgt
hiervoor steeds een uitnodiging.

CLB

Onze school werkt samen met het Vrij CLB De Havens.
Pensjagersstraat 30, 8400 Oostende.
Tel. 059 50 68 01
oostende@vrijclbdehavens.be
De samenwerking tussen school en CLB wordt uitgebreid beschreven in de
schoolbrochure.

Oudervereniging STJOLO
Beste ouders,
Als oudervereniging van de Sint-Jozefschool in Lombardsijde bestaan wij al een
geruime tijd. De afgelopen jaren werden er reeds heel wat activiteiten
georganiseerd door de vrijwillige medewerkers in samenwerking met de
leerkrachten.
Dit leverde de afgelopen jaren heel wat inkomsten op voor de school waardoor er
ook vele dingen konden gerealiseerd worden. Er werd geïnvesteerd in digitale
schoolborden, meubilair voor de klassen, spelmateriaal voor de kinderen, … We
betalen ook elk jaar de bussen voor de schoolreizen. Dit is voor de ouders een
mooie besparing!
Graag zouden we dit de komende jaren ook verder zetten. Maar daarvoor hebben
we heel wat vrijwillige helpende handen nodig. Zow el voor als achter de
schermen. Je kan meewerken als losse vrijwilliger tijdens activiteiten of als lid van
de vergadering (max. 1 keer per maand). Iedereen is welkom, zonder
verplichtingen.
Hoe meer mensen er meehelpen, hoe lichter het werk wordt. Je bent zeker niet
verplicht om aan alle activiteiten deel te nemen.
Wil je ook graag je steentje bijdragen en actief meewerken aan het welzijn van de
school en onze kinderen? Aarzel dan niet en contacteer ons via de leerkracht of de
directeur!
Aanmelden kan ook per e-mail op ouderverenigingstjolo@gmail.com
Kom erbij in onze enthousiaste oudergroep!

Alvast bedankt!
Oudervereniging Stjolo

