Mini-schooltreintje
oktober 2014
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 oktober 2014
Wo
01/10

Axenroos: Poppenspel voor de kleuterschool
Lagere school: 11.40u - Maandopening axenroos

Do
02/10

15.45u: Personeelsvergadering

Vr
03/10

Pedagogische studiedag - Vrije dag voor de kinderen

Zo
05/10

10.30u: Kinderviering in de parochiekerk - Missiemaand

Ma
06/10

Herfstwandeling voor kleuter– en lagere school

Di
07/10

Derde leerjaar: Zwemmen

Wo
08/10
Do
09/10
Di
14/10
Vr
17/10
Za
18/10
Zo
19/10
Ma
20/10
Di
21/10
Do
23/10
Vr.
24/10

SVS - Sport op woensdagnamiddag: Minihandbal - Hamont

Ma
27/10

Begin Herfstvakantie

20.00u: Bijeenkomst ouderraad

Vijfde leerjaar: American games - Posthoorn Hamont
Derde leerjaar: Zwemmen
Zesde leerjaar: Trefbaltornooi - Sporthal Achel
EETDAG 1
EETDAG 2
Vijfde leerjaar: Bezoek Sint-Oda - Overpelt
Vijfde leerjaar: Bezoek De Wiek - Hamont
Derde leerjaar: Bezoek tentoonstelling: ‘De Groote Oorlog’ Achelse kluis
Vierde leerjaar: Bezoek tentoonstelling: ‘De Groote Oorlog’
Zesde leerjaar: Galandart - Hamont
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Eetdagen 2014 … u komt toch ook?
De ouderraad van onze school is van start gegaan. Het belangrijkste punt op de agenda waren de eetdagen, die de
ouderraad, samen met het leerkrachtenteam, zal organiseren op zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 in de
eetzaal van het Salvatorcollege. Het belooft opnieuw een
gezellige, maar vooral lekkere activiteit te worden voor
groot en klein.
De opbrengst van deze activiteit zal, net zoals de andere
activiteiten van de ouderraad, volledig besteed worden om
de kinderen van onze school extra te ondersteunen. Een
warme oproep dus, om massaal aanwezig te zijn!
Als er nog mensen zijn die interesse hebben om lid te worden van de ouderraad, dan kunnen zij nog altijd contact opnemen met iemand van de leden van de ouderraad
(ouderraad@basisschool-hamontlo.be) of met de school.

‘Week van het bos’
De ‘Week van het bos’ gaat aan onze school niet onopgemerkt voorbij.
Daarom gaan we met alle kinderen van onze school op maandag 6 oktober 2014 naar de bossen, waar ze tijdens een
fikse wandeling in de groene natuur kunnen genieten van alles wat het bos te bieden heeft: de stilte, de kleurenpracht, de geur van de bomen en planten, ….
De kleuters gaan in de voormiddag wandelen in de bossen
van de l’Escaille. De leerlingen van de lagere school verkennen de bossen in de omgeving van de fit-o-meter in Kaulille.
Bij slecht weer wordt deze activiteit uitgesteld naar een andere datum.
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Zorg op maat voor elke leerling
LVS-toetsen en leesniveaus
Er zijn in september al een heleboel leestesten afgenomen.
Zo kunnen we het leesproces van onze leerlingen opvolgen.
De testen van het leerlingvolgsysteem (LVS) voor wiskunde
en spelling werden ook al afgenomen in de klassen van de lagere school. Dankzij deze testen krijgen we een beeld van onze
leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan. Er kan dan ook
gerichte hulp aangeboden worden.
Soms wordt er gewerkt met kleine groepjes of krijgt een
kind individuele ondersteuning van de klastitularis, de taakof de zorgleerkracht.
Indien er ouders zijn met vragen omtrent de begeleiding van
hun kind of bijkomende informatie wensen, kunnen zij terecht
bij Hilde Umans, de zorgcoördinator van onze school. Er kan
altijd een afspraak gemaakt worden via de klasagenda van uw
kind. De deur van onze zorgklas staat altijd open!

Tandemlezen
Ook dit schooljaar starten we in oktober met het ‘tandemleesprogramma’.
In dit programma laten we een kind van een hogere klas samen lezen met een kind van een lagere klas. Dit gebeurt
steeds onder toezicht van een leerkracht en neemt ongeveer
25 minuten per week in beslag. De hogere klas leert meteen
naast het verbeteren van de leesvaardigheid ook verantwoordelijkheid op te nemen en stipt en nauwkeurig te werken.
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Het tweede leerjaar wordt aan het vijfde leerjaar gekoppeld
en het derde leerjaar aan het zesde leerjaar.

Leerlingenaantallen
Ter informatie geven we jullie graag de leerlingenaantallen van
onze school op 30 september 2014:

Kleuterschool: 93 kleuters
5 groepen: KL0:

13 kleuters

KL1:

21 kleuters

KL2:

21 kleuters

KL 3A: 17 kleuters

KL3B: 21 kleuters

Lagere school: 144 leerlingen
6 klassen:

1ste leerjaar:

22 leerlingen

de

leerjaar A: 14 leerlingen

de

leerjaar B:

14 leerlingen

de

leerjaar:

22 leerlingen

de

leerjaar:

24 leerlingen

de

leerjaar:

21 leerlingen

de

leerjaar:

27 leerlingen

2
2
3
4
5
6

Schoolwebsite
Nogmaals onder de aandacht brengen dat u ook
de agenda van activiteiten op onze schoolwebsite kunt vinden.
Deze dynamische en duidelijke agenda bevat veel up-to-date
informatie.
Daarbij aansluitend vindt u onderaan op de homepage een link
naar de eerst volgende activiteit/gebeurtenis die belangrijk is
voor de school.
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Sport op school
Sport neemt een erg belangrijke plaats in aan onze
school. Onder impuls van juf Lut Kauffmann nemen
we elk schooljaar deel aan sportactiviteiten ingericht door S.V.S. (Stichting Vlaamse Schoolsport).
Met deze sportevenementen tracht men de kinderen niet enkel
een fijne en sportieve dag te bezorgen, maar hen ook aan te
zetten tot sport.
Op zondag 7 september 2014 namen weer veel kinderen van
onze school deel aan de stratenloop. Proficiat aan alle deelnemers.
Op woensdagnamiddag 24 september werd er gevoetbald op
kleine veldjes op de terreinen van KFC Hamont. Hieraan namen
ploegen deel van het derde tot en met het zesde leerjaar. Een
dank-u-wel aan de leerkrachten en ouders die deze namiddag
vrijwillig een ploegje hebben begeleid.
Verschillende leerlingen mochten ook dit jaar een beker in ontvangst nemen voor een eerste, tweede of derde plaats. Het
belangrijkste blijft echter dat deelnemen belangrijker is dan
winnen!

Inzamelacties aan onze school
Batterijen en printercartridges inzamelen? Wij doen mee !
Wij willen ons steentje bijdragen aan het behoud van de natuur. Daarom kunnen gebruikte batterijen in de speciale inzameltonnen in onze school.
Onze school verzamelt ook gebruikte, onbeschadigde of originele printercartridges. De school ontvangt hiervoor een kleine
maar welgekomen vergoeding.
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Schooltoelagen aanvragen 2014-2015
Voor dit schooljaar 2014-2015 kan u tot en met 1 juni 2015
een studietoelage voor uw kinderen aanvragen.
Voor de kleuters is deze € 80,00 en voor lagere schoolkinderen tussen de € 90,00 en € 135,00. Zeker de moeite dus.
Alles hangt af van het inkomen van het gezin en van voldoende schoolaanwezigheid van uw kind.

Aanwezigheidsdrempels voor schooltoelage kleuters
Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage gelden voor
kleuters de volgende aanwezigheidsdrempels.
Een kleuter die :
- op 31 december van het schooljaar 2014-2015 2jaar is, moet
100 halve dagen op school aanwezig zijn;
- op 31 december van het schooljaar 2014-2015 3 jaar is, moet
150 halve dagen op school aanwezig zijn;
- op 31 december van het schooljaar 2014-2015 4 jaar is, moet
185 halve dagen op school aanwezig zijn;
- op 31 december van het schooljaar 2014-2015 5 jaar is, moet
220 halve dagen op school aanwezig zijn;
- op 31 december van het schooljaar 2014-2015 6 jaar is, mag
maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Wie vorig schooljaar aanspraak mocht maken op een schooltoelage, krijgt de nodige documenten automatisch thuis toegestuurd. Zo niet, dan kunt u op het secretariaat de aanvraagformulieren bekomen.
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Nieuws van de werkgroep veilig verkeer
Op initiatief van onze ouderraad organiseerde de werkgroep
veilig verkeer reeds enkele jaren de veilig-parkeer-actie: “Zal
‘t gaan, ja?”.
Omdat dit een positieve uitwerking had op de verkeersveiligheid rondom onze school, wil de werkgroep deze actie in oktober 2014 nogmaals herhalen door (groot-)ouders die fout of
hinderlijk staan geparkeerd weer aan te spreken.
Hopelijk vatten jullie de actie van de ouderraad, die vooral
ludiek bedoeld is, positief op. We willen alle (groot-)
ouders dan ook hartelijk danken voor hun begrip en medewerking.

Kinderen moeten op een veilige manier
naar school kunnen komen.
Breng de kinderen daarom niet onnodig in gevaar!
Ga als u kunt te voet of met de fiets, hoe meer we dit doen, hoe veiliger de schoolomgeving wordt. Ik wil ook fel aandringen op een blijvende aandacht voor een ‘veilige fiets’ die technisch in orde is.
Mogen wij u met aandrang vragen uw auto correct te parkeren op de
voorziene parkeerstroken en uw kinderen niet te droppen net vóór,
op of achter het zebrapad.
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