Hombeek, 2 september 2019.

Beste ouders en kinderen,
Het is weer zover. Voor de 146ste !!! keer start onze
school een nieuw schooljaar op. Inderdaad, sinds 1873
wordt er in de Bankstraat onderwijs gegeven.
Wat mij betreft wordt het mijn laatste start van een
nieuw schooljaar. Een emotioneel moment, wetende dat
ik er dan 10 jaar als onderwijzer en 30 jaar als directeur
in onze Esdoornschool heb opzitten. Meer info volgt
later.
Prioritair blijft het bestendigen van een gestructureerde
schoolwerking waarbij iedereen zich zo goed mogelijk
voelt.
Het blijft onze betrachting De Esdoorn elk jaar nog te
perfectioneren zodat uw kind in de beste omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs aangeboden krijgt.
Een onderwijs waar we, naast kennis verwerven, ook oog
hebben voor een gezonde discipline en beleefde
omgangsvormen.
We gaan dit jaar ook sterk inzetten op veiligheid en
verwachten daarom reeds dat alle kinderen die met de
fiets naar school komen, een fietshelm én een fluohesje
dragen. Het is de bedoeling dat deze veiligheidsattributen in een later stadium op school
gepersonaliseerd kunnen aangeschaft worden.
Momenteel zijn we volop bezig met het marktonderzoek
hieromtrent.
Mag ik tevens vragen dit infomapje grondig door te
nemen en bij te houden. Je vindt hierin heel wat
praktische informatie terug over onze schoolorganisatie.
Ook op onze schoolwebsite vind je alle informatie terug.
Gans het schoolteam zal zich ook dit jaar tot het uiterste
inspannen ten bate van uw kinderen. Tenslotte wensen
we dat het voor iedereen een vruchtbaar schooljaar
wordt en tevens rekenen we op een fijne samenwerking.
Allen dus welkom voor een spetterend 2019 – 2020 !

Personeelsbezetting
In onze kleuterafdeling : geen wijzigingen.
In de lagere afdeling enkele wijzigingen :
In 3de lj. A maken juf Evi en in het 4de lj. A juf Tess de dienst
uit.
Het 4de lj.C wordt waargenomen door juf Emilie die reeds op
onze school in het verleden gewerkt heeft.
Het 6de lj. C wordt waargenomen door juf Joke en juf Ann,
twee ervaren leerkrachten die ook nog voor een stuk deel
uitmaken van onze zorgwerking.
De personeelsbezetting voor dit schooljaar ziet er als volgt uit :
Directie :

Guido Slachmuylders

Kleuterafdeling :
Peuterklas A (°17+°16) :
1ste kl.klas A (°16) :
1ste kl.klas B (°16) :
2de kl.klas A (°15) :
2de kl.klas B (°15) :
3de kl.klas A (°14) :
3de kl.klas B (°14) :

juf Ingrid Andries
juf Heidi Jacobs
juf Dorien De Schoenmaeker
juf Heidi De Wit
juf Sandra Sollie
juf Wendy Martens
juf Suzie Carré

zorgwerking :

juf Greet Nijs :
zorgcoördinator kleuterafd. + L1
Juf Ellen Rongé
zorgverlening
Juf An Rogier
zorgverlening

kinderverzorging :

juf Chris Brassine

bewegingsopvoeding :

mr. Yannick De Schutter
juf Dafne Verhasselt

Lagere school :
1ste lj. A :
1ste lj. B :
2de lj. A :
2de lj. B :
3de lj. A :
3de lj. B :
4de lj. A :
4de lj. B :
4de lj. C :
5de lj. A :
5de lj. B :
6de lj. A :
6de lj. B :
6de lj. C :

lich. opv. :

mr. Yannick De Schutter
juf Dafne Verhasselt

leerm. godsdienst :
leerm. zedenleer :

juf Sandra Huybrechts
juf Anja Ceuppens

zorgwerking :

Namens het personeelsteam,
Slachmuylders Guido, directeur.

juf Rita Vercauteren
juf Kaat Schelkens
juf Trui Van Doren (4/5)
juf Veerle Van Ransbeeck (1/5)
juf Kristien Mans
juf Evi Poulin
juf Femke Van den Abeele
juf Tess Parms
juf Elke Naessens
juf Emilie Lesage
juf Katrien Van der Auwera
juf Karolien Trogh
mr. Joeri Lievens
juf Caro Bras
juf Joke Vanhuyse (3/5)
Juf Ann Van Weert (2/5)

juf Gudrun Vranken :
zorgcoördinator lagere afdeling vanaf L2
socio-emotionele problemen
aanvangsbegeleiding
juf Veerle Van Ransbeeck
remediëring / pre-teaching
mr. Wim De Wachter :
co-teaching + zorgverlening klasintern
juf Joke Vanhuyse
specifieke onderwijsbehoeften.
juf An Rogier
niveaulezen, meetcircuits
juf Ann Van Weert
smartschool, + skore
bibbox + bingel
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ICT :
opvang :

CLB- begeleider :
secretariaat :
buschauffeur / onderhoud :
busbegeleiding :
onderhoud :

Jurgen De Bondt
Lieve Strauwen, Dana Vanstallen,
Annelies Dejaeghere, Sarah Teugels,
Anne De Vries, Fanny Tasseel, Katja
Spee
Marlies Van Kerckhoven / Ingrid Carlier
Nancy Rigo, Lut Van Doren en
Sabine Dilles
John Van Houtvinck / Wim Ghys
Dana Vanstallen
Anne Verbergt, Yangkrua Lapassorn,
Fanny Tasseel, Laksika Srisawad

Goede afspraken voorkomen misverstanden !
Ook dit schooljaar ijveren we voor een “open” school en
kunnen ouders gerust in de school terecht om hun kind te
brengen of af te halen. We vragen echter met aandrang om
uw kinderen op de bovenspeelplaats af te halen en niet in de
inkomhal of in de gangen. Nadat alle kinderen door de
leerkracht tot op de speelplaats zijn gebracht, kan men hierna
de leerkracht in de klas spreken indien u dat wenst.
‘s Ochtends kunnen de kinderen enkel binnen via de Zemstseweg, via de fietsenstalling aan de Bankstraat of via ingang
Waterberg
’s Avonds verlaten alle kinderen de school via de uitgang aan
de Zemstseweg of Waterberg ! Fietsers vormen een rij aan de
fietsenstalling en verlaten daar onder begeleiding de school.
Mogen we ook vragen in alle kledij de naam van uw kind te
vermelden.
Gelieve ook regelmatig een kijkje te nemen bij de verloren
voorwerpen.
Organisatie schooluren :
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :
van 8.25 u. - 12.05 u. en van 13.15 u. - 15.20 u.
Woensdag : van 8.25 u. - 12.05 u.
Mogen we vragen de beginuren te respecteren. Het is niet
prettig als de lesgever en de andere kinderen midden de les
gestoord worden door telaatkomers.
Er is toezicht op de speelplaats een halfuur vóór de aanvang
van de lessen, zowel ’s morgens als ’s namiddags. Om die
reden vragen we om uw kinderen niet nodeloos vroeg naar
school te sturen.
Ochtend-, middag- en avondtoezicht :
Er is ochtendtoezicht vanaf 7 u. en het avondtoezicht loopt tot
uiterlijk 18 u. Kinderen die later worden opgehaald, kunnen
onmogelijk door het poetspersoneel worden opgevangen en
vallen bijgevolg niet onder de schoolverzekering. Gelieve de
directie te verwittigen indien het onmogelijk is uw kind vóór
18 u. op te halen. Wij zoeken dan samen naar een oplossing.

De tel.nrs. waarop onze toezichters te bereiken zijn :
0473/733370 (juf Lieve) - 0476/256544 (juf Dana) –
0479/83 00 54 (juf Sarah) – 0473/170022 (juf Anne).
De onkosten voor deze opvang voor het aanslagjaar 2019
(inkomsten 2018) zijn fiscaal aftrekbaar. Een attest zal u begin
2020 bezorgd worden.
Ochtendopvang : na 7.00u :
na 7.30u :
8.00u – 8.30u :

€ 1,50
€ 0,75
gratis

Middagtoezicht :

€ 0,50

Avondtoezicht :

15.20u – 15.50u :
na 15.50u :
na 16.20u :
na 16.50u :
na 17.20u :

Woensdag :

middag :
na 13.15u :
na 15.00u :

€ 0,50
€ 2,00
€ 4,00

Schoolvervoer :
Vertrek ’s morgens : 7.30 u.
Vertrek ’s avonds : 15.30 u.
Kleuters worden van en tot de bushalte door de ouders of
oudere broer/zus begeleid. Indien dit niet het geval is, zullen
de kinderen terug naar de school worden meegenomen.
Een buskaart voor 10 ritten :
Jaarabonnement :

€ 15
€ 174

Tweede betalend kind krijgt 20 % vermindering per
abonnement (niet toepasbaar op rittenkaart). Vanaf derde
kind : gratis. Kleuters rijden ALTIJD gratis.
Dranken en warme maaltijden :
Tijdens de voormiddagspeeltijd, de middag en de
avondbewaking kunnen de kinderen gratis koel leidingwater
verkrijgen. De leerlingen kunnen dagelijks het water bijvullen
via de drinkbus van de school.
- kostprijs eerste drinkbus :
€4
- kostprijs vervanging drinkbus :
€2
- kostprijs vervanging dop :
€1
Kinderen die hun drankjes zelf meebrengen, worden verzocht
geen drankkartonnetjes of blikjes te gebruiken.
Een hervulbare drinkbus (GEEN frisdrank, aub) daarentegen is :
veel goedkoper
voorkomt afval op school
kan gevuld worden aan de behoefte van uw kind
is milieuvriendelijker
Ook lunchpakketten, verpakt in aluminiumfolie zijn niet
toegelaten. Hier is een brooddoos – met naam – aangewezen.
Onze school biedt ook een verzorgde warme maaltijd aan voor
de prijs van € 3,00 voor de kleuters en € 3,50 voor de lagere
schoolkinderen.
Hierin is begrepen : soep, hoofdgerecht en water.
Er dient steeds een 10-beurtenkaart van € 30 of € 35 te
worden aangeschaft.
Mogen we er op wijzen dat het aantal maaltijden maandagochtend moet worden opgegeven.
Afwezige kinderen dienen vóór 9 u. te worden gemeld, zodat
de bestelde maaltijd alsnog kan worden geannuleerd. In het
andere geval zal de maaltijd worden aangerekend.
Dit schooljaar krijgt onze school van de Vlaamse Overheid
subsidies als promotor van fruit op school. Hierdoor kan een
fruitabonnement (alleen lagere schoolkinderen) aangekocht
worden voor slechts € 10 !
Daarmee kan uw kind wekelijks (30 x/jaar) een stuk fruit eten.
Betalingen gemaakte onkosten :
Tweemaandelijks wordt met uw kind een overschrijvingsformulier meegegeven met een gedetailleerde lijst van hetgeen
uw kind verbruikt heeft. Zodoende hoeft u niet iedere
maandag geld mee te geven. U kan de schoolrekening ook via
domiciliëring (doorlopende opdracht) laten uitvoeren. U maakt
het de schooladministratie hiermee een stuk makkelijker. In
geval u vanaf dit schooljaar wil overgaan tot het systeem van
domiciliëring, wat we hopen, dan meldt u dit even op het
schoolsecretariaat. Wij brengen voor u alles in orde.

gratis
€ 0,75
€ 1,50
€ 2,25
€ 3,00
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Zwemmen :
Lagere afdeling
Er zal omwille van organisatorische redenen in drie blokken
worden opgesplitst. De zwembeurten zullen plaats vinden in
het zwembad “De Druppelteen “ in Kapelle o/d Bos.
Deze kinderen gaan zwemmen voor de prijs van € 4,20 (inkom:
€ 2,20, busvervoer: € 2,00), behalve voor de lln. van het 6de lj. =
gratis inkom.
Badmutsen van de school zijn verplicht : € 5 (verbeterde
kwaliteit !)
Regeling zwembeurten lagere afd. :
van do 05/09/19 tem. do 28/11/19 : 3de en 4de lj.
van do 05/12/19 tem. do. 12/03/20 : 2de en 5de lj.
van do 19/03/20 tem. do 25/06/19 : 1ste en 6de lj.
Kleuterafdeling
Het kleuterzwemmen vindt om de twee weken (tijdens de
onpare weken) plaats op vrijdag, eveneens tegen de prijs van
€ 3,30 (busvervoer inbegrepen), in het stedelijk zwembad
“Geerdegemvaart”.
Eerste zwembeurt kleuterafd. : vrijdag 13 september
Een juiste uurregeling wordt u later meegedeeld.
Uitrusting lichamelijke opvoeding :
Een turnbloesje met logo van de school is in de school
verkrijgbaar aan € 6,25. Via de klastitularis kan dit bekomen
worden op het secretariaat van de school. Een zwart broekje,
witte sportsokken en gymschoenen, die de lln. zelf aanschaffen,
vervolledigen de gymuitrusting. Omdat er elk jaar heel wat
turnbloesjes, broekjes en gymschoenen zoek geraken,
verzoeken we met aandrang de naam van uw kind in de
gymuitrusting te vermelden.
Naschoolse activiteiten :
Ravotterkes, YouSportkampen, omnisportlessen,...: wordt later
meegedeeld.

Oudercontacten :
Het eerste contact tussen ouders en de school is de
schoolagenda.
Geplande oudercontacten zijn :
informatieve vergadering bij de aanvang van het
schooljaar (info volgt),
open-klasdag voor het 1ste lj. op wo. 4 september,
individuele oudercontacten (2x per jaar),
vraaggestuurde oudercontacten (2x per jaar),
bespreking met het CLB indien een gesprek zich opdringt,
bespreking met de zorg : steeds na telefonische afspraak
op het nummer : 015/28 69 22.
Ouders zullen tijdig op de hoogte worden gebracht.
Occasionele oudercontacten zijn steeds mogelijk na afspraak.

Rapporten :
4 oktober 2019 :
25 oktober 2019 :
20 december 2019 :
3 april 2020 :
30 juni 2020 :

extra rapport 1ste lj.
herfstrapport
winterrapport
lenterapport
zomerrapport

Niet vergeten !!!
Documenten in bijlage TEN LAATSTE WOENSDAG 4
SEPTEMBER aan de klastitularis terug bezorgen, a.u.b. :
-

bijlage 1 : inlichtingenblad
bijlage 2 : formulier abonnementen tijdschriften
Bijlage 3 : formulier fruitabonnement (alleen lagere
school)
Bijlage 4 : ondertekening pedagogisch project en
schoolreglement.
Bijlage 5 : busabonnement

Vakantiedagen 2019/2020
1ste trimester :
herfstvakantie : ma. 28 oktober - zo. 3 november 2019
kerstvakantie : ma. 23 december 2019 - zo. 5 januari 2020
2de trimester :
krokusvakantie : ma. 24 februari - zo. 1 maart 2020
paasvakantie : ma. 6 april - zo. 19 april 2020
3de trimester :
vrijdag 1 mei 2020 :
woensdag 20 mei 2020 :
donderdag 21 mei 2020 :
vrijdag 22 mei 2020 :
maandag 1 juni 2020 :
dinsdag 2 juni 2020 :
woensdag 3 juni 2020 :

dag van de arbeid
½ facultatieve vakantiedag
Hemelvaartdag
brugdag
Pinkstermaandag
facultatieve vakantiedag
½ facultatieve vakantiedag

Pedagogische studiedagen / kindvrije dagen :
Deze data zullen later tijdig worden meegedeeld.

We verwachten:
dat u zich als ouder samen met ons engageert om
goed samen te werken rond de opvoeding van uw
kind.
dat u komt wanneer wij u uitnodigen voor een
oudercontact.
dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen
t.a.v. uw kind.
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