Mini-schooltreintje
juni 2015
Beste,
Aan het begin van iedere maand verschijnt het minischooltreintje. Hierin vindt u een aantal algemene inlichtingen en
belangrijke informatie van activiteiten voor de komende maand.
Op deze wijze trachten we te voorkomen dat er informatie verloren gaat en kunnen we inspelen op de actualiteit.
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Maandkalender juni 2015
Wo
03/06

Axenroos kleuterschool: Poppenkast

Do
04/06

Schoolreis kleuterschool
10.00u: Zesde leerjaar: optreden SALVO—WICO-Salvator
- De Kroon Kaulille

Zo
07/06

10.30u: Gezinsviering in de parochiekerk

Ma
08/06

20.00u: Ouderraad - Afsluiten werkjaar.

Wo
10/06

Zesde leerjaar: IDP-eindtoets (deel 1)

Do
11/06

Zesde leerjaar: IDP-eindtoets (deel 2)

Vr
12/06
Zo
14/06

19.00: Zesde leerjaar: MEGA-fruitsapfuif

Ma
15/06

Begin integratieweek 5-jarige kleuters en 1ste leerjaar.

Di
16/06

Vergadering schoolbestuur KBHA

Do
18/06

Feestelijke afsluiting integratieweek 5-jarige kleuters en
1ste leerjaar.
20.00u: OCSG
Sportdag lagere school (Verplaatsing bij regenweer)

Vr
19/06

(Speciaal voor eerste communicanten en vormelingen 2015)

Vaderdag

Ma
22/06

Nm.: Zesde leerjaar: Oudercontacten - BaSO-fiches

Do
25/06

Schoolreizen lagere school

Ma
29/06

19.30u: uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs
leerlingen 6de leerjaar. Aansluitend receptie

Di
30/06

Laatste dag van het schooljaar
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Schoolreizen lagere school
We geven u hieronder een kort overzicht van de schoolreizen van
de lagere school.
De afrekening voor de lagere school gebeurde al via de schoolrekening.
1ste en 2de leerjaar

Donderdag 25 juni ‘15
Plopsa - Hasselt
- Vertrek om 09:00u
- Terug op school rond 15.25u
- Prijs: € 18,00
- Zelf eten en drinken meenemen

3de en 4de leerjaar

Donderdag 25 juni ‘15
Speelstad - Wechelderzande
- Vertrek om 08.15u
- Terug op school rond 15.25u
- Prijs: € 19,00
- In deze prijs is een ijsje voorzien
- Zelf eten en drinken meenemen

5de en 6de leerjaar

Donderdag 25 juni ‘15
Moviepark - Duitsland
- Vertrek om 08.00u
- Terug op school rond 18.00u
- Prijs: € 25
- Zelf eten en drinken meenemen

Aangepaste kledij en schoeisel aan school
Uit ons schoolreglement: “Passende kledij (geen spaghettibandjes,
te korte shortjes,…) en schoeisel sieren de mens, dus ook het kind.

Het dragen van onaangepast schoeisel (teenslippers, hoge hakken,
…) is binnen het schooldomein niet toegestaan om ernstige kwetsuren tijdens het spel te vermijden.”
Mogen wij u vragen om hiermee rekening te houden!
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De laatste schooldagen
Hieronder geven we u een overzicht van de activiteiten tijdens de
laatste schooldagen.

Maandag 29 juni 2015
Voor het zesde leerjaar gaat het om een definitief afscheid. Zij
stappen vanaf 1 september binnen in de wereld van het secundair
onderwijs.
Maar we willen hen niet zomaar laten gaan. Een plechtige proclamatie en wat feestgedruis moet deze feestelijke gebeurtenis de nodige luister geven. Daarom verwachten we de leerlingen van het zesde
leerjaar samen met hun ouders aan school op maandagavond 29 juni
2015.
Ze ontvangen hun getuigschrift en blikken zelf even ludiek terug op
hun carrière in de basisschool.
- Namiddag:

- Om 19.30u:

vanaf 13.30u afscheidsfeestje voor de leerlingen
van het 6de leerjaar. Het einde is voorzien rond
17.30u.
uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs
aan de leerlingen van het 6de leerjaar met aansluitend receptie.

Dinsdag 30 juni 2015
Laatste dag van het schooljaar
- 08.40u: Slotviering aan school.
- Klasfeestje
12.05u: Begin van de vakantie voor de kinderen.

Oudercontacten: Dinsdagnamiddag 30 juni 2015 is er tussen
13.30u en 14.30u mogelijkheid tot een oudercontact voor iedereen
die daar behoefte aan heeft. U bent van harte welkom.
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Interdiocesane proefwerken
De leerlingen van het 4de en 6de leerjaar (10 en 11 juni 2015) nemen
jaarlijks deel aan de interdiocesane proeven georganiseerd door de
koepel van de vrije basisscholen (VVKBaO – ‘Guimardstraat’).
De resultaten houden wij per leerling heel zorgvuldig bij in een leerlingvolgsysteem. Op die manier kunnen wij evoluties bij de individuele leerlingen vaststellen en met het zorgteam bepalen in hoeverre
bepaalde leerlingen extra hulp en begeleiding nodig hebben.
Naast deze individuele registratie en opvolging bieden beide proeven
ons ook een zicht op de onderwijskwaliteit van onze klassen en van
onze school. Zo krijgen we na de toetsen een heel overzichtelijk
rapport toegezonden met de resultaten per vraag.
Na analyse en bespreking kunnen we zien waar we sterk op scoren en
belangrijker nog: waar we meer aandacht aan kunnen besteden in de
toekomst.

MEGA-project zesde leerjaar
Maandag 4 mei 2015 werd de laatste MEGA-les geven in het zesde
leerjaar.
MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en moet de zesdeklassers aanzetten
om verstandig om te gaan met genotsmiddelen, zich weerbaar op te stellen in een
digitale wereld (Facebook, Twitter, …) en
leren communiceren met hulpdiensten.
Op vrijdag 12 juni 2015 sluiten zij het
MEGA-project, samen met alle zesdeklassers van Hamont-Achel, af met een MEGA
fruitsapfuif.
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Verkeersbrigadiers gevraagd
Eind dit schooljaar jaar verlaten de kinderen van het zesde leerjaar
de school en daardoor stoppen drie ouders met hun hulp als verkeersbrigadier.
Helaas geven er steeds minder ouders zich op als nieuwe brigadier. Daarom vragen we aan ouders of grootouders om zich op
te geven.
Als u uw kind(eren) toch naar school brengt, help ons dan ook een
keer met brigadieren. Uw hulp wordt gevraagd om 15 minuten per
week mee te helpen om de kinderen veilig te laten oversteken.
Uw kind(eren) mogen altijd gratis tijdens de opvang wachten als u
gaat brigadieren, oppas is dus niet nodig.
Meldt u snel aan zodat we volgend jaar weer goed van start kunnen
gaan.
Voor dit tijdstip zoeken we nog hulp:
Maandagmiddag 13.10u tot 13.25u
Vrijdagmorgen 08.10 tot 08.25u
Dus kom op beste (groot)ouders: Geef
u op en laten we de kinderen een veilige plek geven om over te steken.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de directie
of secretariaat. Tel 011/44 71 18.
Bij deze wil ik ook Dhr. Leo Nouwen, Mevr. Sandra Jansen, Mevr.
Karlien Rutten en Mevr. Esther Snijder bedanken voor hun inzet als
verkeersbrigadier aan onze school.
In het bijzonder wil ik ook Mevr. Els Habraken, Mevr. Annick Kauffmann en Mevr. Sylvia Schram van harte danken voor hun jarenlange
inzet als brigadier. Zij stoppen omdat hun jongste kinderen volgend
schooljaar naar het middelbaar gaan.
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Integratieweek oudste kleuters - eerste leerjaar
De oudste kleuters zetten volgend schooljaar de stap naar het
eerste leerjaar. Om ze daarop al een beetje voor te bereiden organiseren we ook nu weer een integratieweek die start op maandag
15 juni 2015, waarbij een heel programma met specifieke activiteiten wordt uitgewerkt.
De kleuters zullen hiervoor samen activiteiten doen met de kinderen van het eerste leerjaar.
De kleuters geraken op deze manier stilaan vertrouwd met activiteiten in het eerste leerjaar. Op donderdag 18 juni 2015 is er nog
een feestelijke afsluiting voorzien.

Facturatie
Mogen we nog eens dringend verzoeken om de onbetaalde, achterstallige rekeningen en laatste onkosten te betalen.
Ouders die problemen hebben met betalingen of die met vragen
zitten i.v.m. facturatie kunnen net als in het verleden altijd discreet contact opnemen met de directeur en/of zorgcoördinator om
samen te komen tot een constructieve oplossing.
In geval van onwil en blijvende nalatigheid zijn we als school helaas
verplicht om in samenwerking met een incassobureau stappen te
ondernemen.
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Geslaagd schoolfeest 2015
Dank, beste aanwezigen, voor uw enthousiasme tijdens het schoolfeest!
De actieve betrokkenheid van de kinderen, onze ouderraad en het
ganse schoolteam heeft geleid tot een geslaagd schoolfeest. We
lieten de te frisse temperaturen niet aan het hart komen en maakten er een echt FEEST van.
Dankzij het schoolfeest hebben vele ouders en sympathisanten afgelopen weekend kennis gemaakt met een dynamische gemeenschap
van kinderen, leerkrachten, medewerkers en geëngageerde mensen.
Een extra dank-u-wel aan de vele helpers! Uw hulp was voor ons een
hart onder de riem.

Zomer kick-off Hamont-Achel
Op 30 juni om 12.05u begint de grote vakantie en wat is er leuker
dan die te starten met een openlucht kinderevenement?!
Na het rinkelen van de laatste schoolbel van het schooljaar zijn alle
kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar welkom in het park achter en rond het
Michielshof in Achel.
Deze zomerkick-off is een nieuw concept van de stad in samenwerking met de jeugdraad en de drie speelpleinwerkingen van HamontAchel waaronder ook SPW Uit de Bocht uit onze parochie.
Deze eerste editie staat volledig in het teken van de zintuigen. Kinderen kunnen er de zomer voelen, proeven, ruiken, zien en horen,
kortom beleven op elke mogelijke manier! Het wordt een onwaarschijnlijk keitoffe dag.
Inschrijven is gratis maar wel verplicht tijdens de openingsuren
aan de balie in het UiTpunt (Wal 26), telefonisch (011-510533) of
via mail (kvannerum@hamont-achel.be).
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