topg@zet van 29 maart 2019
topstaking

Wij hebben op 20 maart niet de ganse dag
gestaakt. Maar net als alle Vlaamse collega’s
maken wij ons ernstig zorgen over de
grootte van onze de draagkracht.
De toenemende werkdruk, de wijziging aan
het pensioenstelsel, de onduidelijkheid over
de gevolgen van het M-decreet, het tekort
aan mankracht, allemaal zaken die maken
dat het beroep er niet aantrekkelijker op
wordt.

vormsel & eerste communie 2020

Op ’t Punt gaat de Eerste Communie in 2020
door op zaterdag 2 mei om 14.00 uur. Wie
de Vormselviering wil bijwonen, moet in de
kerk van Sint-Dimpna zijn op zaterdag 9 mei
2020 te 09.30 uur.

schoolfeest

Op 27 april gaat het topschoolfeest door
te Vogelzang 81. Leerkrachten, ouderraad
en kinderen zijn volop bezig met de
voorbereidingen. Het wordt een heus
(t)opgevoel-feest.
De
kleuters
herhalen hun succesvolle act die in
première ging tijdens het feest van de
grootouders. De toppers van de lagere
school mogen bij een doorschuifsysteem
deelnemen aan
de ateliers van hun
keuze. Dit zijn de mogelijkheden: trefbal,
denkspelen
–
vertrouwensspelletjes,
escaperoom, vriendschapsbandjes en
estafette.

programma
Terwijl de kinderen een uurtje extra
speeltijd kregen, konden de leerkrachten
werken aan de slang die hen soms dreigt te
wurgen. Dat gebeurt in top@punt net niet,
schatten van kinderen en complimenteuze
ouders geven ons immers elke dag
voldoende energie om het vol te houden.

capaciteitsbepaling

Voor het schooljaar 2019 - 2020 heeft

top@punt een capaciteit van 96 kleuters
en 146 lagereschoolkinderen.

In het lager onderwijs zijn de maxima per
groep als volgt:
1L – max 26 – nog 7 plaatsen vrij
2L – max 26 – nog 5 plaatsen vrij
3L – max 26 – volzet
4L – max 26 – volzet
5L – max 22 – volzet
6L – max 20 – nog 2 plaatsen vrij

Het optreden van de kleuters zal buiten
doorgaan. De andere activiteiten worden
verspreid over het ganse domein.
De planning ziet er zo uit:
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

uur
uur
uur
uur
uur

- kleuters verzamelen in de klas
– optreden kleuters
– aanvang keuzeatelier 1
– aanvang keuzeatelier 2
– aanvang keuzeatelier 3

En in de rand, ál wat we gewoon zijn: lekker
eten, frisse pinten en leuke kraampjes waar
de toppers naar hartenlust kunnen vissen,
ballen gooien, prijzen pakken.

verkoop van lootjes

Tombolaloten gaven we enkel met de
oudsten van de lagere school mee. De
kinderen van 1L & 2L mogen 5 boekjes
trachten te verkopen, die van de 2de en 3de
graad krijgen er 10. Gelieve strookjes, geld
en al wat niet verkocht werd, tijdig terug te
bezorgen. Verkoop is uiteraard vrijblijvend.

help!

Vandaag verspreiden we een vraag om hulp
tijdens het schoolfeest: in bijlage, in de
boekentas van je bengel en op de website.
Ook al kan je maar een uurtje, alle beetjes
helpen. Wie zich kandidaat stelt, krijgt
feedback over de toegewezen taak.

De ouderraad deed een oproep om wat
lekkers te bakken voor carnaval. De reactie
was werkelijk overdonderend. Meer dan 20
ouders en/of grootouders gingen aan de
slag. Dankjewel, van harte!

paasvakantie

topagenda
vrijdag

toppunt

05/04

klokken van Rome!

woensdag 01/05

feestdag/vrijaf

dinsdag

07/05

filmfestival MOOOV
voor 5L en 6L VM

donderdag 09/05

filmfestival MOOOV
voor 3L en 4L VM

Van vrijdagavond 5 april tot en met
maandag 22 april, krijgen we tijd voor een
adempauze. De schoolpoort zwaait opnieuw
open op dinsdag 23 april.

een dikke duim …

dat krijgen de nijntjes op hun duimenkaart.
Ze moeten die dag dan wel getoond hebben
dat ze meestal vrienden zijn.

filmfestival MOOOV
voor 1L en 2L NM

zaterdag

11/05

Eerste Communie
14.00 uur kerk Punt

zaterdag

18/05

Vormsel 10.00 uur
Kerk St. Dimpna

woensdag

29/05

studiedag

donderdag 30/05
& vrijdag
31/05

feestdag/vrijaf

maandag

feestdag/vrijaf

10/06

vitamientjesoma
Ik kan met dit raam tevreden zijn.
Voor het glas reikt alleen een smalle tak
van een tamme kastanjelaar
die telkens mij verrast.
Vroeg bottend in de lente
eind februari al, begin maart.
Zwartnaakt in de herfst
roerloos de sneeuw dragend in december.

Neen, kinderen of kleinkinderen heeft ze
niet meer in onze school. En toch is ze nog
elke week trouw op post om groenten en
fruit te schillen. Dat betekent een hele last
minder voor de leerkrachten en veel
‘smulcomfort’ voor de kinderen. Fijn dat je
dat voor ons wil doen, Yvonne, dankjewel!

Ik kan tevreden zijn voor het venster.
Maar een geur soms, die ’s avonds binnenwaait
van bloemen ergens, een lach, een kinderstem
als een verdwaalde kogel, het melancholisch
gefluit van een vogel, een schoolbel
heel dicht
lokt mij uit de holen van mijn dromen ...
Liefst liet ik elk gedicht vergelen
en ging voor altijd met de kinderen spelen.
Jos Versmissen

