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Welkom in onze Basisschool !
Ons harlekijntje symboliseert elk kind aan onze school, die elke dag in touw is om zich op zijn
eigen tempo te ontwikkelen.
Onze school plaatst elk kind met zijn grote en kleine noden, behoeften, talenten
en capaciteiten, maar ook zijn zorgen centraal en het zet datgene wat tussen
mensen gebeurt (en niet ‘tussen de papieren’) op het voorplan.
Het kind staat er niet alleen voor aan onze school. Die touwtjes worden voor elk
kind vastgehouden door onze leerkrachten, ouders, medeleerlingen en de schoolgemeenschap.
Er zal stevig aan de touwtjes getrokken worden met een HART voor élk kind.
Het volledige schoolteam wenst u en uw kind(eren) veel enthousiasme toe bij de start aan onze
school!

Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel
niet om ons te contacteren.
Adresgegevens:

Basisschool Hamont-Lo
’t Lo 13,
3930 Hamont-Achel

Directie

Dhr. Umans Ivo

directie@bslo.be

Secretariaat

Mevr. Kissen Anita
Mevr. Goeminne An

secretariaat@bslo.be

Zorgcoördinator

Mevr. Umans Hilde

zorg@bslo.be

Opvang

Mej. Anke Vanhoudt

U kunt altijd een bericht
inspreken via het antwoordapparaat van de opvang.

 011/80.59.00

CLB Neerpelt

Mevr. Nancy Hoeks

neerpelt@clb-net.be

 011/61.26.31

Poort
08.15u
13.25u

Begin
08.25u
13.15u

 011/44.71.18

Schooltijden
Voormiddagen
Namiddagen

Einde
12.05u
15.25u

Mogen we vragen dat de kinderen niet vroeger naar school komen, omdat buiten deze tijden de
schoolverzekering niet van kracht is en het toezicht nog niet aanwezig zal zijn.

Communicatie via ons digitaal platform ‘Gimme’
Gimme organiseert voor onze school alle berichten op 1 online platform, zodat we ouders eenvoudiger, sneller, milieubewuster en efficiënter kunnen bereiken.
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Regeling van de middagbewaking.
Bijdrage

€ 1 per middag

Kinderen kunnen ’s middags blijven eten in de school als hiervoor een geldige reden is.
De kleuters en de leerlingen van de lagere school eten gescheiden. Zo trachten we de kinderen
meer comfort en rust aan te bieden tijdens het eetmoment.
Als school kiezen we in het kader van ons gezondheidsbeleid om géén drank te verkopen en enkel
water aan te bieden. Aan school bedelen we gratis water aan de kinderen tijdens het eten in
de eetzaal en de voor- en naschoolse opvang.
Natuurlijk mogen de kinderen tijdens de middagpauze én de voor- en naschoolse opvang hun eigen
drank meenemen naar school op voorwaarde dat dit water of een ander gezond drankje is, zoals
melkproducten of fruitsappen.
Dranken met prik of energiedrankjes zijn niet toegestaan.

Voor- en naschoolse opvang
De opvang wordt dagelijks verzekerd door
Aanmelden via:

onze eigen voor- en naschoolse opvang.

De leerkracht van uw kind
Secretariaat
Gimme

Prijs per begonnen halfuur

Eén kind

Meerdere kinderen

€ 0,88/kind

€ 0,66/kind

’s Morgens voor school

Tussen 06.30u en 08.15u

’s Avonds na school

Tussen 15.30u en 18.00u

Woensdagnamiddag

Tussen 12.05 en 13.00u

Bijkomende opvangmogelijkheid

Kloosterstraat 15

Huis van het kind

- Woensdagnamiddagen na 13.00u
- Elke namiddag DUTJESKAMER
- Schoolvrije dagen en vakantiedagen

AANMELDEN VERPLICHT

 011/51.05.60
Ophaaldienst aan school
georganiseerd door de
gemeente

Turnkledij voor leerlingen lagere school
In onze school gebruiken we tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een donkerblauwe sportbroek, een LICHTBLAUW T-SHIRT (met het logo van de school) en degelijke turnpantoffels,
liefst zonder veters. De T-shirts kunnen op school bekomen worden voor de prijs van € 7,50.
Gelieve een turnzak te voorzien voor de leerlingen van de lagere school (géén rugzak)!
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Nuttige data
Neem regelmatig een kijkje op onze website www.basisschool-hamontlo.be voor de data van activiteiten, vakantiedagen, oudercontacten, sportactiviteiten, optreden axenroos, schoolzwemmen,…

Hoera … ik ben jarig
Traktatie bij een verjaardag
Zelfgebakken cake

Gewone koek

Wafel

Woensdag = Fruitdag
U kunt dan trakteren met fruit of in overleg met de leerkracht de traktatie verschuiven naar
dinsdag of donderdag.
Mogen we ook vragen geen uitnodigingskaartjes voor feestjes door uw kind te laten uitdelen op
school. Wij begrijpen best dat niet altijd alle kinderen van een klas kunnen worden uitgenodigd,
maar denk eens hoe pijnlijk het voor het kind is dat geen kaartje krijgt.

School- en studietoelagen
Schooltoelagen voor kleuter- en lager onderwijs.
Kleuters en leerlingen van het lager onderwijs komen in aanmerking voor een toelage.
Een folder met bijkomende informatie is verkrijgbaar op het secretariaat van onze school.
Vraag hier ook gerust naar meer informatie.
Meer informatie vindt u ook via de website www.studietoelagen.be

Betalingen
Tweemaandelijks ontvangt u een schoolrekening via overschrijving waarop u de nodige gegevens kan
terugvinden van de gemaakte onkosten.
Alle betalende klasactiviteiten worden gemeld met een bijkomend briefje of via het schooltreintje.

Onze ouderraad
Voorzitter:

Mevr. Kelly Leyssen

ouderraad@basisschool-hamontlo.be

Medicatie
Principieel verstrekt de school geen enkele medicatie.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan
een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk
met de juiste dosering en toedieningswijze. Hiervoor heeft u het medicatieformulier nodig dat u
kan downloaden vanaf onze schoolwebsite.
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