topgazet van 8 september 2017
joepie het is weer school!

nieuwe medewerkers in huis
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sprong
Kaatje
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vrijdagmorgen 1 september uit bed. Of
iedereen zó enthousiast was, weten we niet.
Maar we zagen toch echt wel heel veel vrolijke
kinderen op de startdag. Na een rondje
groepsknuffelen, mocht elke klas een gevoel
uitbeelden. De koningsklas sloot af met ‘blij’.
En hoe anders kan je dat beter uiten dan op
de tonen van ‘Happy’ van Pharell Williams?
Zingend en huppelend stapten rond half tien
de toppers naar hun lokaal.
2017 – 2018 kon met een topgevoel beginnen.

Nele Van der Weyden is een van de nieuwe
topjuffen. Ze vervangt deeltijds meester Stef in
4L en ondersteunt de collega’s van de
bovenbouw tijdens het werken op verschillende
niveaus. Sarah Rijkers geeft BO aan de kleuters.
En Carolien Schellens soigneert de kikkerklas.
Welkom in top@punt, toppers!

(t)op gevoel
Een gans schooljaar zullen we goed voor mekaar
zorgen, brengen we respect op voor ieders eigen
aard en bewonderen we mekaars talent. Het
jaarthema sluit daar perfect op aan. Meer nog
dan anders, gaat er bijzonder veel aandacht naar
het omgaan met gevoelens. De eigen emoties en
die van anderen herkennen, verwoorden en er
gepast mee omgaan. Dàt wordt de rode draad
van september tot juni.

zéér welkom
We zijn met 14 toppers méér dan een jaar
geleden. En dan gaat het niet enkel om
instappers bij de kleuters. Negen pupillen
maakten de overstap van een andere school.
Daar zijn we erg blij mee. Het toont aan dat
we met ons opvoedingsproject ook naam
maken tot ver buiten het Punt. Het respect en
de aandacht voor elk kind, de warme gezellige
sfeer en het niet te stuiten enthousiasme van
de voltallige personeelsploeg maken onze
school tot wat ze is. En dat willen we zo
houden. Hetgeen betekent dat we er in
sommige groepen écht geen kinderen meer
kunnen bijnemen.

christelijke jaaropening
Op woensdag 13 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.

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!

nog ‘n topregel
Wij hebben niet graag dat ouders/grootouders
’s morgens op de speelplaats blijven hangen. Dat
bemoeilijkt het werk van de leerkrachten. Zij
moeten toezien op de veiligheid en het
welbevinden van de kinderen maar dat lukt niet
zonder een goed overzicht. Er is voldoende
plaats tussen de twee poorten voor diegenen die
moeilijk afscheid kunnen nemen en nog even
willen blijven kijken naar hun pupil.

komen eten
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.

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 hen 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.

Dit jaar zitten we samen aan tafel op
zaterdag 21 oktober. De briefjes om in te
schrijven worden eerstdaags al verspreid.

vrijdag

22

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.
Ook diegene die hen brengt mag komen koffie
drinken en een sandwich eten. We zorgen dit
jaar voor een luxeontbijt. Het is immers de
eerste keer dat we zo veel gasten ontvangen in
de nieuwe refter. Oók op 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 NIET afgesloten.

vrijaf
Op vrijdag 6 oktober mag iedereen alweer een
dag thuisblijven.

studiedag
En op woensdag 27 september komen enkel
leerkrachten naar ’t school. Evalueren
rapporteren in het lager onderwijs
uniformiseren van de planningsdocumenten
de kleuterschool staan op het programma.
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