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VRIJE BASISSCHOOL
ULBEEK

Een kleine school
met een groot hart!

VRIJE BASISSCHOOL ULBEEK
Daalstraat 37
ULBEEK
012 7 4.35.57

Tot binnenkort.

VRIJE BASISSCHOOL ULBEEK
Daalstraat 37 – ULBEEK - 012/74.35.57

SCHOOLUREN
De bel gaat

's morgens om 08.55 uur
's middags om 12.05 uur
's namiddags om 13.05 uur
's avonds om 15.45 uur
Woensdag eindigt de klas om 11.40 uur. Vrijdag
eindigt de klas om 15.00 uur.
We rekenen erop dat alle kinderen op tijd naar school komen. We
nemen afscheid aan het hek.
Vanaf 8.20 uur is er bewaking op de speelplaats. Kinderen die
vroeger op de speelplaats aanwezig zijn, zijn NIET verzekerd.

SCHOOLVERLET
Kleuters zijn nog niet schoolplichtig en hebben dus geen medisch
attest nodig bij afwezigheid.
Wij vragen wel bij langdurige afwezigheid de juffrouw even te
contacteren.

OPGELET!! (enkel voor de oudste kleuters)
De juf noteert elke dag de aanwezigheden van de kleuters. Als je
kind regelmatig naar school komt en minstens 290 halve dagen
aanwezig is, dan kan het volgend jaar naar het eerste leerjaar. Voor
kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, geldt deze
regel niet.
Belangrijke wettelijke wijziging!
Vanaf dit schooljaar geldt de leerplicht reeds vanaf 5 jaar! Ook
deze kinderen 290 halve schooldagen aanwezig te zijn. Indien hier
niet aan wordt voldaan zal de school en het CLB u contacteren. De
290 dagen zijn een voorwaarde om eventueel naar het eerste
leerjaar over te gaan en voor het verkrijgen van het groeipakket.

SCHOOLREKENING
SCHOOLBUS
Indien u wenst, kan ons schoolbusje uw kinderen dagelijks naar
school en terug naar huis brengen. Er wordt per trimester
betaald via een overschrijving.

Activiteiten die een geldelijke bijdrage eisen worden op het einde
van het schooljaar opgenomen in de schoolrekening.
U ontvangt een overschrijving met de juiste
eindafrekening.
Deze dient eind juni betaald te worden.

We bieden enkel abonnementen aan.
De kinderen die gebruik maken van ons busvervoer ontvangen bij
aanvang van het nieuwe schooljaar de nodige uitleg per brief.

SPORT
Elke vrijdag van 08.55 uur tot 10.35 uur, met busvervoer.
* De jongste kleuters gaan naar de sportklas in
’t Laantje in Alken.
* De oudste kleuters gaan sporten in de sporthal “De Alk”.

Kinderen die met de bus naar de opvang ’t Fonteintje gaan, dienen
geen busabonnement te nemen.

Opgelet ! Kostprijs van een enkele rit
(zonder abonnement) : € 2

VAKANTIEDAGEN
Vrije dagen
Dinsdag 1 september 2020:

start nieuw schooljaar

Maandag 28 september 2020:

lokale verlofdag

Woensdag 7 oktober 2020:

conferentie (vrijaf)

Ma. 02/11 t.e.m. zo. 8/11/20:

herfstvakantie

Woensdag 11 november 2020:

wapenstilstand (vrijaf)

Woensdag 9 december 2020:

conferentie (vrijaf)

Ma. 21/12 t.e.m. zo. 3/01/21:

Kerstvakantie

Woensdag 20/01/21:

conferentie (vrijaf)

Ma. 15/02 t.e.m. zo. 21/02/21:

krokusvakantie

Vrijdag 19/03/21:

lokale verlofdag

Ma. 5/04 t.e.m. zo. 18/04/21:

Paasvakantie

Zaterdag 1 mei 2021:

dag van de arbeid

Do. 13/5 en vrijd. 14/5/21:

Hemelvaart

Maandag 24 mei 2021:

Pinkstermaandag

Woensdag 16 juni 2021:

conferentie (vrijaf)

Dinsdag 29 juni 2021:

laatste schooldag

Lagere school

VOOR- EN NASCHOOLSE
OPVANG
De school voorziet opvang vanaf 8u20 tot 16u00. Buiten deze uren
kan u gebruik maken van de gemeentelijke opvangdienst 't
Fonteintje, Bloemenstraat 9, 3830 Wellen.
U kan hier terecht elke schooldag van 7 tot 19 uur .
De kinderen worden door ons schoolbusje gratis gehaald en
gebracht.
Inschrijven voor de opvang moet u rechtstreeks doen bij
‘t Fonteintje (tel. 012 45 62 00, 0476 20 44 69).
Ook opvang tijdens vakantiedagen is mogelijk. Meer info
hieromtrent kan u krijgen bij de opvangdienst.
Het Fonteintje biedt opvang aan op onze lokale verlof- en
conferentiedagen. Om hiervan gebruik te maken dient u 7 dagen op
voorhand te verwittigen.
Gelieve ook de juffrouw te verwittigen wanneer u gebruik maakt van
de opvangdienst.
De buitenschoolse kinderopvang is fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd
van 12 jaar.

1ste en 2de leerjaar
Mevr. Vandevelde Nadia
nadia.vandevelde@sgm-zevensprong.be
Mevr. Motmans Heidi
heidi.motmans@sgm-zevensprong.be

3de en 4de leerjaar
Mevr. Claes Carla
carla.claes@sgm-zevensprong.be
Mevr. Motmans Heidi
heidi.motmans@sgm-zevensprong.be

5de en 6de leerjaar
Mevr. Gielen Els
els.gielen@sgm-zevensprong.be
Mevr. Claesen Goele
goele.claesen@sgm-zevensprong.be

Zorgbegeleiding
Mej. Robben Lisa
lisa.robben@sgm-zevensprong.be

PERSONEELSLEDEN

EETMOMENTEN EN EETZAAL

Kleuterschool

Eten

1ste kleuterklas

- In de voormiddag eten we fruit. Liefst geschild mee
geven in een doosje.

Mevr. Beunckens Chantal
chantal.beunckens@sgm-zevensprong.be

2de en 3de kleuterklas
Mevr. Wathion Els
els.wathion@sgm-zevensprong.be

- ’s Middags boterhammen in een eetdoos. Geen
aluminiumfolie of plastiek rond boterhammen doen.
- In de namiddag een koekje in een doosje (geen
chocoladekoeken).
! Gelieve alle doosjes duidelijk te tekenen met de
NAAM van het kind.

Zorgbegeleiding
Mej. Robben Lisa
lisa.robben@sgm-zevensprong.be

Drank

Bewegingsopvoeding K.S. + L.S.

Eigen drank wordt meegegeven in een drankfles voor de
hele dag. Dit wil zeggen: voor 2 speeltijden en
middagmaal. Indien nodig worden de flessen met water
gevuld.

Mevr. Coteur Catleen
catleen.coteur@sgm-zevensprong.be
Dhr. Moermans Wim (ad interim Juf Catleen)
wim.moermans@sgm-zevensprong.be
Mej. Robben Lisa (2,5 jarigen)
lisa.robben@sgm-zevensprong.be

Directie
Dhr. Robin De Ridder
Directie.laantje@sgm-zevensprong.be

Wij willen plastiek en afval zo veel mogelijk uit onze school
weren, daarom losse koekjes in een koekjesdoos, geen
papier of aluminium rond boterhammen, geen plastiek
flesje.

VERZEKERING

DE OPVOEDINGSWINKEL

Onze schoolverzekering dekt alle medische kosten bij
een ongeval op school, tijdens activiteiten door de
school georganiseerd (ook buiten de schooluren) en op de weg
heen en terug naar de school of naar door de school ingerichte
activiteiten. Bij een ongeval krijgt u van ons een formulier dat u
dient mee te nemen bij het eerste doktersonderzoek.

Via onze school kan u contact opnemen met de
verantwoordelijke van de opvoedingswinkel Haspengouw.
Huis van het kind Haspengouw, Gazometerstraat 7,
3800 Sint-Truiden.
Op afspraak – prijs is gratis !
Met welke vragen kan ik er terecht?

Als het kind helemaal genezen is verklaard, gaat u met de briefjes
van de dokter, apotheek, kinesist, ziekenhuis, … naar het
ziekenfonds. Daar krijgt u een afrekening. Deze bezorgt u samen
met uw rekeningnummer op het secretariaat van de school.
De schoolverzekering dekt geen materiële schade aan
kledij, brillen, uurwerken, schooltassen, … Deze schade dient in
onderling overleg tussen de ouders opgelost te worden. De
directie kan u steeds hierin begeleiden.
De leerkracht op de schoolbus is verantwoordelijk voor de kinderen
tot zij van de bus zijn gestapt. Daarna zijn de ouders zelf
verantwoordelijk. De verzekering blijft geldig tot het kind het huis
bereikt heeft.
Bij een ongeluk op school proberen wij steeds de ouders te
verwittigen, zodat u ons de dokter van uw voorkeur kan laten
weten
www.tlaantje.be
U kan steeds onze website raadplegen voor meer info over onze
school, alle activiteiten, foto’s enz.



















Mijn kind wil niet naar school
Hoe praat ik met mijn puber?
Mijn kleinkind is zo druk
Onze dochter is agressief
De leerlingen stellen asociaal gedrag
Waarom huilt onze baby zo vaak?
Onze zoon van 5 plast in zijn broek
Mijn kind heeft slechte vrienden
Ben ik wel goed bezig?
Zijn er goede boekjes rond echtscheiding?
Mijn peuter heeft driftbuien
Hoe maak ik goede afspraken met de kinderen?
Opa is overleden
Hoe spreek ik met mijn kind over seksualiteit?
Mijn kind is bang
Mijn zoon van 16 doet zijn zin
Ik ben ziek, hoe leg ik dit uit?

ACTIVITEITENKALENDER*

PERSOONLIJKE VOORWERPEN

Naar jaarlijkse gewoonte houden we een aantal activiteiten
(boswandeling, Sinterklaas, carnaval, …)
Maar door de onzekerheden in deze coronatijd kunnen we
moeilijk de juiste planning vastleggen. Indien deze activiteiten
plaatsvinden, worden jullie tijdig op de hoogte gebracht.

Mogen wij vragen de schooltas, boterhammendoos, jas, muts, sjaal,
handschoenen duidelijk te voorzien van de naam (eventueel klas)
van uw kind.

*de volledige lijst van activiteiten vind je op de website:

Instapdata nieuwe kleuters:
1 september 2020
9 november 2020
4 januari 2021
1 februari 2021
22 februari 2021
19 april 2021
17 mei 2021

Openklasdagen nieuwe kleuters :
We maken een individuele afspraak met het nieuwe kleutertje en
zijn/haar ouders.

Kies bij voorkeur makkelijk sluitbare jassen en duimhand-schoenen
i.p.v. vingerhandschoenen.
Geef ook geen parapluutjes mee naar school : dit kan gevaarlijk
speelgoed worden ...

ZAKDOEKEN
We vragen om uw kind 1 doos zakdoekjes (cosmetica doekjes)
mee te geven bij het begin van het schooljaar.

RESERVEKLEDING
Het is niet nodig om reserve kleding (onderbroekje, bloes, ...) mee naar
school te geven. We zijn op alles voorzien. Wij vragen alleen om de
gebruikte kleding te wassen en zo snel mogelijk terug te bezorgen.
Gelieve ook de kledij op de juiste plaats terug te bezorgen. Ook
in de opvang krijgen de kinderen al eens reservekleding. Anders
raakt alles in de war en hebben we geen gepaste kledij meer.

INFOAVOND

WERKJESMAP

Woensdag 16 september om 19.30u
Voor ouders van ukkies en rakkers
(met mondmaskers)

Uw kind maakt op school heel wat schilderwerkjes,
Kleefwerkjes, …
Regelmatig worden deze gebundeld en mee naar huis gegeven.

OUDERCONTACTEN
Nog nader te bepalen

HEEN- EN WEERBOEKJE
De kleuters hebben een heen-en weerboekje dat steeds in de
schooltas steekt. Hierin worden berichtjes tussen ouders en juf (en
omgekeerd) v e rmeld.
Bij een berichtje steeds duidelijk de datum vermelden en een
kruisje op het handje tekenen.

LIEDJES- EN VERSJESBOEKJE
In dit boekje verzamelen we alle liedjes en versjes die uw kind
aanleert. Het hoort steeds in het schooltasje te zitten.

VERJAARDAGEN
Wij maken graag van de verjaardag van uw kind een fijn moment.
Door de coronamaatregelen mogen er geen traktaties uitgedeeld
worden.
Wilt u toch iets extra doen, dan mag er een klascadeautje gekocht
worden : een boek, een spel, een bal, …
Om hierin een keuze te maken kan u best de juf om advies vragen.

Vóór- en naschoolse opvang
„’t Fonteintje“
(invullen, uitknippen en afgeven aan de juf aub)
** Enkel invullen indien u hier gebruik van maakt.
Ik, ondergetekende,............................................ mama/papa van
..................................................
Klas(sen): ............................................................
bevestig hiermee dat mijn zoon(zonen)/dochter(s)
O altijd naar de opvang gaat/gaan
O af en toe naar de opvang gaat
Bijkomende inlichtingen:
O maandag O morgen
O dinsdag
O morgen
O woensdag O morgen
O donderd O morgen
O vrijdag
O morgen

O avond
O avond
O avond
O avond
O avond

Indien er zich toch wijzigingen voordoen, gelieve de juf op
voorhand te verwittigen per telefoon of een duidelijk
briefje mee te geven aub.

www.hetfonteintje.iseral.be

