INFORMATIEBROCHURE
STEDELIJKE LAGERE SCHOOL ’t BELHAMELTJE
Lobbensestraat 124 3271 Keiberg Tel. 013/77.45.16
www.schoolbelhameltje.be
SCHOOLUREN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9.00 u tot 12.10 u – 13.10 u tot 15.50 u
9.00 u tot 12.10 u – 13.10 u tot 15.50 u
9.00 u tot 12.10 u
9.00 u tot 12.10 u – 13.10 u tot 15.50 u
9.00 u tot 12.10 u – 13.10 u tot 15.25 u

De schoolpoort gaat open: ’s morgens om 8.45 u en ’s middags om 12.55 u.

DATA ACTIVITEITEN – schooljaar 2017/2018
08/09

Voorstelling ‘Later word ik artiest’

3de leerjaar

12/09

Natuurklassen

6de leerjaar

18/09-22/09

Zeeklassen

5de + 6de leerjaar

21/09

Daguitstap ‘Het verhaal van mijn stad’

4de leerjaar

26/09

Scholenveldloop

Lagere school

21/10

Kinderfuif oudercomité Keiberg

Iedereen welkom

23/10 of 24/10

Schoolsportdag ‘Handig met de bal’

3de + 4de leerjaar

09/11

Bezoek aan het Fort van Breendonk

6de leerjaar

22/01

Theatervoorstelling in Den Egger

3de + 4de leerjaar

25/02

Mosselfeest oudercomité Keiberg

Iedereen welkom

06/03

Theatervoorstelling in Den Egger

5de + 6de leerjaar

20/03

Theatervoorstelling in Den Egger

1ste + 2de leerjaar

29/03

Schoolsportdag atletiek + netbal/voetbal

5de + 6de leerjaar

26/05

Schoolfeest

Iedereen welkom

28/05 of 29/05

Schoolsportdag ‘Lenige clown’

1ste + 2de leerjaar

22/06

Sponsortocht Sawallah-project

Lagere school

6de

27/06

Proclamatie

leerjaar 19 uur

28/06

Pennenzakkenrock

6de leerjaar + ouders
5de + 6de leerjaar

SCHOOLVAKANTIES en VRIJE DAGEN 2017-2018
Lokale verlofdag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Paasvakantie
Lokale verlofdag
Feest van de arbeid
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Laatste schooldag

09/10/2017
20/10/2017
30/10/2017 t.e.m. 05/11/2017
25/12/2017 t.e.m. 07/01/2018
12/02/2018 t.e.m. 18/02/2018
28/02/2018
02/04/2017 t.e.m. 15/04/2017
30/04/2018
01/05/2018
10/05/2018 t.e.m. 13/05/2018
21/05/2018
29/06/2018 - de lessen eindigen om 12.10 u

RAPPORTEN en OUDERCONTACT
We werken met 3 rapportperiodes. U ontvangt een rapport van
uw kind op volgende momenten:
 eind november
 eind maart
 eind juni
Op het rapport krijgt u een overzicht van alle gemaakte toetsen
van de voorbije periode en van de sociale vaardigheden en
leerhouding.
Tijdens deze 3 rapportperiodes wordt u ook uitgenodigd voor een oudercontact op
volgende data:
 27, 28 of 29 november 2017
 26, 27 of 28 maart 2018
 25, 26 of 27 juni 2018

HUISWERK
We maken onderscheid tussen TAKEN en LESSEN leren.
TAKEN
Voor klas 1, 2, 3 en 4 is er de afspraak dat er huistaken zijn op
maandag, dinsdag en donderdag (op woensdag en vrijdag dus
niet). Het betreft dan een werkblaadje(s) van taal of wiskunde met
een korte inoefening van de leerstof. Deze werkblaadjes bevatten
de kern van de les. Hierdoor kunnen de kinderen dit nog eens extra thuis oefenen
en kunnen ook de ouders mee volgen wat de kinderen allemaal leren en kunnen.
Voor klas 5 en 6 zijn er geen vaste dagen voor taken. Deze worden gepland in
functie van de lessen.
LESSEN
De leerlingen kunnen ook gevraagd worden om bepaalde lessen te leren of in te
oefenen. Dit kan gaan om extra inoefenen van leerstof (bv lezen in 1ste leerjaar,
woordjes Frans leren in 5de en 6de leerjaar, dictees inoefenen, voorbereiden toets…).
Hiervoor zijn geen vaste dagen voorzien, deze worden gepland in functie van de
leerstof en vorderingen in de klas.

GIMME
Met het systeem Gimme willen we u als ouder sneller en nauwkeuriger op de hoogte
houden van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.
Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas
van uw kind te maken hebben. Via e-mail krijgt u een melding
dat er een bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind.
Meer info volgt op de infoavond in de klas.

GYMLES
De lessen bewegingsopvoeding worden gegeven door juf Nelly en door de
klastitularis. Volgende dingen heb je hiervoor nodig:
 gymbroekje (kleur speelt geen rol)
 T-shirt 't Belhameltje (eerste T-shirt is gratis)
 gympjes of loopschoenen
 een zakje om alles in weg te bergen.
Gelieve al het gerief te voorzien van naam!

ZWEMMEN
Net zoals vorig schooljaar gaan we zwemmen in het Stedelijk Zwembad in
Aarschot. De kostprijs per zwembeurt is € 5 en komt bij op de
schoolfactuur. Voor het 6de leerjaar is dit gratis.
Badmutsen zijn verplicht. Er wordt met 3 kleuren gewerkt volgens niveau:
 Rode badmuts:
groep watergewenning
 Groene badmuts: groep beginnende zwemmers
 Blauwe badmuts: groep gevorderde zwemmers
Een badmuts kan in het zwembad aangekocht worden. Hiervoor geeft u €1,30 mee
met uw kind tijdens de eerste zwembeurt.
Hieronder vindt u de zwembeurten:


Het 1ste + 3de leerjaar zwemt op volgende WOENSDAGEN (vertrek 9 u)
21/02
07/03
14/03
21/03
28/03



Het 5de + 6de leerjaar zwemt op volgende WOENSDAGEN (vertrek 9.55 u)
21/02
07/03
14/03
21/03
28/03



Het 2de + 4de leerjaar zwemt op volgende VRIJDAGEN (vertrek 9 u)
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03

CLB
In onze school staat ook steeds een uitgebreid CLB-team paraat.
Indien u beroep wenst te doen op hun diensten kan u deze
mensen bereiken via het secretariaat (013/77 27 38).

KINDEROPVANG
Hiervoor kan u terecht bij de stedelijke kinderopvang BALOE. De
opvang gaat door in Scherpenheuvel (naast Den Egger), iedere dag
vanaf 7 u en tot 19 u. Wanneer u wenst gebruik te maken van de
lange opvang moet er wel eerst eenmalig ingeschreven worden op
het stadhuis (0499/77 09 26).
TARIEVEN OUDERBIJDRAGE OPVANG BALOE
Ouderbijdrage voor en na school: € 1,20 per begonnen half uur per kind.

AFWEZIGHEDEN
Elke leerling krijgt een paar blanco afwezigheidsbriefjes.
Bij afwezigheid wegens ziekte of niet-deelname aan de gym- of zwemles,
moet dit briefje ingevuld en afgegeven worden. Bij afwezigheid van
meer dan 3 dagen is een doktersattest verplicht. Voor 1, 2 of 3 dagen
ziekte volstaat een afwezigheidsbriefje van de ouders, maar dit kan
maximum 4 keer per jaar.
Voor alle andere afwezigheden dient er toelating te worden gevraagd
aan de directeur, anders is de afwezigheid onwettig.

MIDDAG INETEN
De wet op het middagtoezicht verplicht ons om € 0,30 aan te rekenen per
middagbeurt (blijven ineten in de school). Dit is fiscaal aftrekbaar.

DRANK
We willen alle kinderen aanmoedigen om veel water te drinken.
Veel water drinken is super gezond!!!
 In de klas
In de klas mogen de leerlingen steeds water drinken. Ze mogen een herbruikbaar
flesje of drinkbus meebrengen en steeds vullen met kraantjeswater. Er zullen ook
individuele bekers voorzien worden voor alle kinderen. In de klas wordt alleen water
gedronken.
 Tijdens de speeltijden en middag
Je kan ook drank van thuis meegeven in een drinkbus of herbruikbare fles
(geen glas of blik of brik). We adviseren ook hier om gezonde dranken
mee geven!!! (liever geen suikerhoudende frisdranken)

KOEKJESDOOS en BROODDOOS
Boterhammen en koekjes stoppen we in een brooddoos of koekjesdoos.
Papiertjes blijven thuis.

DAGVERSE SOEP
De leerlingen kunnen tijdens de lunch ook dagverse soep
nemen. Iedere maand krijgt uw kind een menu mee naar huis waarop
u uw bestelling plaatst. De prijs per soep is € 0,75. U ontvangt een
tweemaandelijkse factuur (met overschrijving of domiciliëring).
Opgelet: de soep kan NIET geannuleerd worden na bestelling.

TUSSENDOORTJES + WOENSDAG FRUITDAG
Onze school opteert nog steeds voor een snoepvrije school.
Gelieve daarom uw kind geen ongezonde tussendoortjes mee te
geven. Probeer uw kinderen veel fruit mee te geven!!!
Elke woensdag is het FRUITDAG! Die dag nodigen we de ouders uit om
alleen fruit (of groenten) mee te geven als tussendoortje! LEKKER
GEZOND!

VERJAARDAGEN
Afspraken over het vieren van de verjaardagen in de klas worden
gemaakt tijdens de ouder-infoavond. Er worden geen uitnodigingen
voor verjaardagsfeestjes in de school uitgedeeld.

PEST-ACTIE-PLAN
We werken met onze school allemaal samen om het pesten zo
veel mogelijk te voorkomen. Indien u toch problemen ondervindt,
vragen wij om onmiddellijk contact op te nemen met de
leerkracht of directeur om zo heel kort op de bal te kunnen
spelen. We maken er samen werk van!

KEUZEFORMULIER GODSDIENST – N.C. ZEDENLEER
Bij elke inschrijving van een leerling moet u een keuze maken tussen één van de
erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.
Indien u de keuze wilt wijzigen voor het volgende schooljaar, moet dit gemeld
worden voor 30 juni van het lopende schooljaar. U kan in dat geval een nieuw
keuzeformulier aanvragen via ons secretariaat.

OUDERCOMITE
Onze school heeft ook een actief oudercomité. Ze vergaderen 4 x per jaar en
organiseren meerdere activiteiten. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de
leerlingen (uitstappen, materiaal…). Heeft u zin om deze enthousiaste ploeg te
ondersteunen, contacteer dan de leerkrachten of het oudercomité via
ockeiberg@hotmail.be.

SAMENSTELLING VAN HET SCHOOLTEAM
Linda Ceusters
Sandy Janse
Anita Jans
Caroline Frederickx
Sabrina Haeseldonckx
Helga Jacobs
Maria Tielens
Yannick Vandepaer

1ste leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
6de leerjaar

Maggie De Kock
Nelly Aerts
Leen Willems
Greet Van Diest
Ellen Van de Velde
Nancy Verhaert
Harun Korkmaz
Niels Flaming
Nancy Oliviers
Christel Bens

zorgcoördinator
lichamelijke opvoeding
katholieke godsdienst
katholieke godsdienst
katholieke godsdienst
n.c. zedenleer
islamitische godsdienst
ICT-coördinator
secretariaat
directeur

