Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

3 september 2018

Beste ouders,

Wij hopen dat uw kind het (terug) bij ons vlug gewoon
wordt. Wij verwelkomen speciaal de nieuwe kinderen
in het kleuter en het lager.
Wij startten vanmorgen dit schooljaar met 232 kinderen
(151 in het lager en 81 kleuters) uit 149 gezinnen.
De voornaamste nieuwsbrieven, de schoolmenu en de links naar de verschillende klasblogs zijn telkens op
www.schoolbeitem.be te vinden. De nieuwsbrieven van de school worden op lichtroze papier met de kinderen
meegegeven. De nieuwsbrieven die uitgaan van de ouderraad worden op geel papier gekopieerd en alle
'sportbrieven' van het lager ontvang je op blauw papier.
Komt uw kind in aanmerking voor een schooltoelage? Met één document kan elk gezin de schooltoelage
aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden op https://www.studietoelagen.be of u kunt het ophalen
bij de directeur en er ook meer info over krijgen.
De leerkrachten van het lager en het kleuter houden een infoavond in september of oktober. Via de leerkracht
van uw kind verneemt u op tijd hoe, waar én wanneer dit zal gebeuren. Dit zal ook te vinden zijn op onze
website.
Opvang 's morgens: Wil erop letten dat u uw kind ‘s morgens en ‘s middags niet te vroeg naar school laat
vertrekken (behalve de kinderen die ’s morgens naar de opvang komen uiteraard).
We vragen dat niemand op de grote speelplaats komt tot de bel rinkelt (om 08.20 u. ‘s morgens en om 12.50 u.
‘s middags). Wie naar de morgenopvang komt, komt alleen via de witte deur aan de Meensesteenweg.
's Avonds: Wil uw kind op tijd afhalen op school indien er geen gebruik gemaakt wordt van de opvang. Want
wanneer kinderen niet op tijd worden afgehaald, zijn ze vaak reeds ‘geïnstalleerd’ in de refter.
Voor de mensen die instaan voor de avondopvang en ook voor uw kind is dit niet zo aangenaam.
We vragen dat de (groot)ouders die de kinderen na school komen ophalen, hun kinderen tot onder het afdak
van de kleuterspeelplaats afhalen. Zo bewaren de kleuterleidsters een goed overzicht en lopen geen kleuters
verloren… Laat ze ook niet nog spelen op de speeltuigen op de speelplaatsen. Tijdens de speeltijden hebben ze
daar ruim de kans toe.
Op het oranje invulformulier kunt u aanstippen of uw kind (klas 4, 5 en 6) studie zal volgen. Deze studie begint
op maandag 10 september. Mogen wij u vragen om zo vlug mogelijk dit document in te vullen en terug mee
te geven met je kind? Bedankt!
Het schoolzwemmen start op maandag 10 september voor de klassen 2 én 3 (nieuw zwembad van Roeselare SPORTOASE).
De klassen 4 en 6 hebben zwemles vanaf 10 december tot aan het krokusverlof.
De klassen 1 en 5 zwemmen vanaf de krokusvakantie tot einde schooljaar.
Gezien de afstand naar het nieuwe zwembad langer is, wordt het busvervoer ook duurder (een
zwembeurt kost € 3,10).
In het nieuwe zwembad is een badmuts verplicht. Deze badmutsen worden door school besteld bij
SPORTOASE en kosten 1 euro (komt op factuur).
De kleur van de badmutsen (groen, oranje en blauw) wordt bepaald volgens het zwemniveau dat uw kind
heeft. De kleur van de badmuts en het bestellen ervan gebeurt door school. Wanneer je kind van het ene niveau
mag overstappen naar hoger niveau, kan de badmuts gratis omgewisseld worden bij de gymjuf.
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‘TECHNOPOLISCH KOMT NAAR ONS TOE!’ Op 10 september nemen de kinderen van de klassen 4, 5 en 6
deel aan een 40 minuten durende wetenschapsshow in VIVES te Roeselare. Het evenement begint om 13.30.
We trekken er naar toe met de fiets (klassen 5 en 6). We zoeken nog een tiental (groot)ouders van deze
kinderen om hen mee te helpen begeleiden naar Roeselare. De (groot)ouders kunnen daar ook mee genieten
samen met de kinderen. We vertrekken aan school om 13.00 u.
De kinderen van de klassen 4 worden gebracht met auto’s. Wie als (groot)ouder mee wil instaan voor het
vervoer, graag een seintje aan de juf. We vertrekken om 13.10 u. aan school.
Wieltjesweek: In de week van maandag 24 september tot en met vrijdag 28 september mogen de kinderen van
het lager hun rolschaatsen, skeelers, steppen of waveboarden (géén hoverboarden!) meebrengen. Tijdens de
speeltijden zullen we voldoende plaats vrijhouden zodat de kinderen die het wensen, zich op deze manier
voluit kunnen uitleven. Wil ervoor zorgen dat het materiaal van je kind genaamtekend is en dat je kind op een
veilige manier kan sporten? Het materiaal mag op school gedurende die week ‘overnachten’ in een afgesloten
ruimte.
Het is héél handig wanneer de brooddozen en kledij genaamtekend zijn (de ‘klas’ mag
op de brooddozen ook vermeld staan)!
Het aantal onbetaalde schoolrekeningen neemt verder toe. Wij begrijpen dat het niet
voor elk gezin even gemakkelijk is om de schoolrekeningen te betalen. Wij wensen met
deze gezinnen een stappenplan op te stellen zodat kleinere bedragen op regelmatige
basis contant kunnen betaald worden.
De ouders (van wie momenteel nog veel onbetaalde rekeningen open staan) nemen best contact met de
directeur. Anders zien wij ons genoodzaakt de warme maaltijden, Averbode-abonnementen, … in de toekomst
alleen aan te bieden indien deze vooraf contant betaald worden. Wij rekenen op uw begrip.
WAT BIJ ZIEKTE VAN JE KIND?
Voor de kleuters is er geen ziektebriefje nodig!
Voor de kinderen van het lager: tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen
volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven
worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest van de dokter vereist.
Is een kind dus méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek (vb. vrijdag,
zaterdag, zondag en maandag), dan is steeds een medisch attest vereist.
Vanaf woensdag 5 september is er 1 uur gratis ‘buurtsport’ in de
turnzaal van onze school van 13.30 u. tot 14.30 u (na de
opvang).
Woensdag 19 september 2018 biedt een unieke gelegenheid om ‘verkleed’ naar
school te gaan. Sport Vlaanderen nodigt alle leerlingen immers uit om die dag in
hun sportkledij naar school te gaan. Dit is de ideale moment waarop kinderen meer
kunnen vertellen over hun mooiste sportmomenten en zo ambassadeur worden van
hun sport. Trek dus je voetbalshirt, badmuts of danskledij maar aan en toon aan je
klasgenoten hoe fier je bent op jouw sportclub!
Donderdag 20 september: ouderraadvergadering in de refter om 19.30u. (In de
info-brochure staat verkeerd genoteerd: 13 september). Elke geïnteresseerde ouder
is welkom. U kunt uw aanwezigheid melden op het oranje invulformulier.
Maandag 1 oktober: geen school.
In de loop van juli werden nog 2 digitale borden geïnstalleerd: alle klassen van het lager werken nu met een digitaal
bord!

Groeten, Dirk Berghman
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