topgazet van 7 september 2018
in memoriam
Nu de grote dingen verdwijnen, worden de kleine
groot.
Wat zonlicht op de gordijnen, een appel, een
snee vers brood.
Met hoeveel overbodigs maken we ’t leven stuk!
Er is zo weinig nodig voor een klein beetje geluk.
Zo zou ik oud willen worden, klein in de grote
dood.
Pallieter om in te lezen, een appel, een snee vers
brood.
J. Versmissen

(t)op-gevoel

Pastoor Jos Versmissen
Op vrijdag 24 augustus 2018 is pastoor Jozef
‘Jos’ Versmissen overleden. “Versmissen” zoals
hij in de volksmond wordt genoemd, werd 91
jaar. Van 1970 tot 30 juni 2001 was Jos “de
pastoor van ’t Punt”. Tijdens zijn pensioenjaren
kon hij als beste buur en trouwste sympathisant
van top@punt in de pastorij blijven wonen.
Regelmatig kwam hij langs, altijd met als eerste
vraag ‘Hoe is ’t?’. Oprechte nieuwsgierigheid, als
de school draaide, floreerde Versmissen. De
kinderen maakten hem blij en voor de toppertjes
was hij de “mijnheer pastoor die wel bijna 100
jaar is – wow!” Vóór en tijdens renovatiewerken
behoorde Jos steevast tot het groepje trouwe
sponsors. De voorbije 20 jaar werd top@punt
vier keer herschapen in een bouwwerf. Soms gaf
pastoor Versmissen daarbij het extra duwtje in
de rug om dóor te gaan.
Na de her-aanleg van de speelplaats werd de
openlucht-verzamelplaats officieel ingehuldigd.
We hebben Jos zelden harder zien glunderen dan
tijdens de onthulling van de “agora pastoor
versmissen”. De naam kon niet beter gekozen
zijn. Jos was een filosoof en redenaar, een
wijsgeer en poëet, een bruggenbouwer en
optimist. Het was een voorrecht om hem
gedurende bijna 40 jaar te mogen kennen. Een
unieke persoonlijkheid, een groot man in alle
eenvoud. Dat laatste kunnen we niet mooier
samenvatten dan hoe hij het zelf deed, in een
van zijn vele gedichten.

Ook
tijdens
2018-2019
leggen
we de
‘welbevindenlat’ hoog. Alle kinderen, ouders en
teamleden een topgevoel, daar gaan we voor.
Dat zal uiteraard voor een stuk gebeuren OP
gevoel. Maar door er – opnieuw - een jaarthema
van te maken, engageren we ons om het welzijn
van iedereen, in alle klassen, een gans
schooljaar flink in de verf te zetten.
Op 3 september zijn we alvast goed begonnen,
de emo-medley van Nederlandstalige liedjes
vormde op ludieke wijze een mooie aftrap van
het top-gevoel-schooljaar.
Volgende week genieten alle klassen van enkele
theaterstukjes die gaan over de vier gekozen
sub-thema’s:

ik – de ander – de ander & ik
wij en de groep
En de leerkrachten engageren zich om het voor
te leven. Ze gaan goed zorgen voor zichzelf, voor
de kinderen, voor de collega’s en voor top@punt
in het algemeen. Het wordt vast een mooi jaar.

christelijke jaaropening
Op woensdag 19 september zullen we het
nieuwe schooljaar christelijk openen. Onder
leiding van pastoor Dirk willen we tijdens een
gebedsviering het engagement aangaan dat we
er een gans schooljaar voor mekaar zullen zijn.
Iedereen welkom om 09.00 uur in de kerk.

afwezig
Om de reglementering i.v.m. afwezigheden van
kinderen boven de zes jaar correct te kunnen
naleven, krijgen de leerlingen vier roze en één
geel briefje mee. De vier roze mogen door de
ouders gebruikt worden voor afwezigheden
wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende
kalenderdagen. Zijn de briefjes opgebruikt, of
duurt de ziekte langer dan drie dagen, dan is een
doktersattest vereist. Het gele briefje dient voor
bijzondere afwezigheden, op de achterkant staat
wat hiervoor in aanmerking komt.

nieuwe medewerkers in huis
Steven Blancke is een van de nieuwe
topkrachten. Hij geeft bewegingsopvoeding aan
de kleuters en draait in de lagere school mee als
co-teacher tijdens het werken op verschillende
niveaus.
Meester Thomas is ook nieuw, hij vervangt juf
Stephanie. Welkom in top@punt, toppers!

fixed of growth?
Onze eerste studiedag valt uitzonderlijk vroeg dit
jaar. Nu woensdag, 12 september, krijgen onze
pupillen al een dag vrijaf.
De teamleden willen zich verder bekwamen in
kinderen leren begrijpen dat ze zichzelf kunnen
ontwikkelen, zodat ze leven en leren met een
“growth mindset”.

top@festijn
Op zaterdag 20 oktober kan je met gans de
familie komen eten voor een democratische
prijs. De ouderraad organiseert dan in de
parochiezaal ons jaarlijks topfestijn. De
opbrengst zal door de OR gebruikt worden om
toppertjes iets aan te bieden dat met de
werkingsmiddelen niet gerealiseerd kan worden.
Inschrijvingsformulieren komen eraan.

topStaf
Terwijl wij allemaal op vakantie waren, was er 1
man die de zaak rechthield. Leveranciers
ontvangen, muren en meubilair schilderen, zand
en blaadjes opkeren, het gras afrijden, kasten in
mekaar
vijzen,
meubilair
herstellen
of
wegslepen,
vakantiepost
bewaren
&
de
schoolgebouwen bewaken, hij doet het allemaal
met veel plezier. Bij deze nog eens uitdrukkelijk:
dankjewel Staf, van harte!

begeleide rij
Voor kinderen die na schooltijd van Vogelzang 81
naar Vogelzang 64 moeten, voorzien wij
begeleiding. Of het nu is om gebruik te maken
van de naschoolse opvang of om naar wachtende
chauffeurs op de parking te gaan, iedereen kan
meestappen. Voor toppers die naar de
naschoolse opvang moeten, is de begeleide rij
verplicht. Als jullie je zoon of dochter
opwachten op de parking, kan je kiezen. Om alle
misverstanden te vermijden, vragen we om de
aparte brief hierover in te vullen en te
ondertekenen.

vrijaf
Op vrijdag 5 oktober kan iedereen alweer een
dag thuisblijven. Het is 1 van de 2 verlofdagen
die de school zelf mag inrichten.

Oef!

vrijdag 21 september - strapdag
Alle toppers die te voet of met de fiets naar
school komen, krijgen van onze ouderraad een
gratis ontbijt aangeboden te Vogelzang 64.
Diegene die hen brengt mag eveneens komen
koffiedrinken en een broodje eten. Oók op die
vrijdagvoormiddag zal onze wijkagent alle
fietsen van topscholieren controleren. Kijk de
vehikels nog eens goed na. De parking zal die
voormiddag autovrij gehouden worden. De
Vogelzang wordt afgesloten tot 15.00 uur.

vitamientjes(o)(m/p)a
Yvonne is welke week trouw op post om te
Vogelzang 64 het fruit te schillen en/of te
versnijden. Voor onze allerkleinsten is dat
meestal een noodzaak. Af en toe zouden de
grotere toppers van de Vogelzang 81 er ook bij
gebaat zijn. Is er iemand onder onze lezers die
dat zou willen doen? Graag een mailtje dan naar
juf Carine van ’t zesde: 6L@vbstoppunt.be

De topouderraad is erin geslaagd om een sinds
decennia gekend – enerverend! - probleem op te
lossen: vanaf nu is het gedaan met pijnlijke
oortjes wanneer een kleine of grote groep
toppers de gymzaal gebruikt. Er werd namelijk
30 vierkante meter geluidsisolatie geïnstalleerd.
Namens de kinderen, leerkrachten en ouders:
héél veel dank, van harte!

óok nog te Vogelzang 81
In onze tweede vestigingsplaats zijn werken aan
de gang. Het oude sanitair wordt vervangen door
een nieuwbouw. De normale toegang tot de
school is gedeeltelijk versperd door de
bouwwerf. Maar uiterst links, achter de
bomenrij, werd een paadje gecreëerd. De
werken duren tot eind maart. 't Zal even zoeken
zijn alvorens het schoolleven zijn normale gang
kan gaan. We vragen jullie bij voorbaat om wat
begrip

ophalen te Vogelzang 64
Het ophalen van de kinderen te Vogelzang 64,
zien we graag als volgt gebeuren:
✓ de kabouters worden afgehaald in de klas
bij juf Katrien
✓ de nijntjes en de koningsklassers zitten
buiten op bankjes te wachten en mogen
naar de ouders toe zodra iemand van de
leerkrachten de poort open doet
✓ de kinderen van 1L en 2L komen in rij
buiten en stappen tot aan de schoolpoort
✓ wie hén ophaalt moet dus tussen de twee
poorten wachten
✓ ouders die zowel kleuters als toppers van de
eerste graad afhalen, worden verzocht ter
hoogte van de lindebomen te wachten tot
de oudste buitenkomen.

nieuwe opruimkronen
Dankzij, Joke de mama van Tuur hebben wij in
de kabouterklas nieuwe opruimkronen. Echte
prachtexemplaartjes! Dankjewel, vanaf nu is
onze kabouterklas altijd piekfijn opgeruimd.

toppunt!
De ouders van oud-leerling Matthijs stuitten
tijdens de lenteschoonmaak op een verzameling
in onbruik geraakt speelgoed. Een tiental puzzels
en spellen hebben zij met veel plezier aan onze
school geschonken. Matthijs moet erg zorgzaam
geweest zijn want alles ziet er nog zo goed als
nieuw uit. Vooral de kinderen in de opvang zijn
er dolblij mee. Dankjewel, Danielle!
Charles en Magda zijn heel fijne buren van
top@punt. Zij schonken ons een voorraad
schaartjes, lijm, stempels en plakfiguurtjes. Heel
veel dank, topburen, jullie hebben enkele juffen
en veel kinderen een groot plezier gedaan.

schoolbrochure
De wijzigingen in de schoolbrochure gaan in
voege op 3 september 2018. Wie zijn kind in
top@punt wil laten schoollopen, moet bij het
begin van het nieuwe schooljaar de ‘verklaring
voor akkoord’ ondertekenen. Zowel de volledige
brochure als een overzicht van de wijzigingen
werd gemaild, samen met deze nieuwsbrief.
Deleten is toegestaan, afdrukken ook.
Wie iets graag op papier heeft, kan dat vragen
aan Nicky via secretariaat@vbstoppunt.be

privacy
Wij doen het al een aantal jaren via de
schoolbrochure maar vanaf nu is het verplicht
wat meer in detail: jullie toestemming vragen
voor publicatie van foto’s van jullie pupil. Op de
brief van het schoolbestuur in bijlage, kan je je
voorkeur meedelen. Gelieve op hetzelfde
document ook aan te geven wat jullie verkiezen
i.v.m. het doorgeven van coördinaten van
klasgenootjes en of wij jullie al dan niet per mail
mogen blijven informeren.

het wordt vast weer een topjaar

