TEKSTEN WEGELPRAATJE MEI-JUNI 2019

1.Oudercontacten kleuter en lager
Communicatie met alle betrokkenen is één van onze wegwijzers in onze schooleigen visie rond
evalueren en rapporteren.
Bij de oudercontacten voor het lager willen we niet enkel communiceren over punten of
resultaten maar vinden wij items zoals betrokkenheid, welbevinden, leren leren,
werkhouding, relationele vaardigheden ook belangrijk.
Op donderdag 16 mei 2019 voorzien wij voor het 6e leerjaar individuele oudercontacten
tussen 16 en 20 uur. Tijdens dit oudercontact mogen de leerlingen aanwezig zijn om samen
met leerkracht en ouders de overstap naar secundair onderwijs te bespreken.
Op maandag 27 mei 2019 voorzien wij voor de kleuterschool individuele oudercontacten
tussen 16 en 20 uur.
Op dinsdag 28 mei 2019 voorzien wij voor 1e tot en met 5e leerjaar individuele
oudercontacten tussen 16 en 20 uur.
Een uitnodiging voor deze oudercontacten wordt nog schriftelijk en via mail bezorgd.
Wij waarderen jullie aanwezigheid en vinden jullie engagement voor deze oudercontacten
zeer belangrijk. Een hoge betrokkenheid van ouders heeft een positieve uitstraling op de
ontwikkeling van jullie kinderen.
2. Infoavond ‘Op stap naar het 1e leerjaar’
De overgang van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar is een belangrijke stap voor de kinderen.
De kinderen maken gedurende het schooljaar geleidelijk aan kennis met de werking van het
1e leerjaar door verschillende expleuteractiviteiten (samenvoeging van exploreren en kleuter).
Op dinsdag 14 mei 2019 om 19 uur organiseren de juffen van de 3e kleuterklas en het 1e
leerjaar samen met het zorgteam een gezamenlijke infoavond rond het thema ‘ Op stap naar
het 1e leerjaar’.
3. Inschrijvingsbeleid
De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn achter de rug. Het was heel druk maar
ook heel boeiend om al deze nieuwe kinderen met hun ouders op de Wegel te kunnen
verwelkomen. Het grote vertrouwen van deze nieuwe ouders is een hart onder de riem voor
het hardwerkende team leerkrachten.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de maximumcapaciteit nog niet bereikt. Deze werd
vastgelegd op 260 kleuters. Er zijn in de kleuterschool momenteel nog 15 plaatsen
beschikbaar voor het schooljaar 2019-2020.

Voor het niveau lager is onze maximumcapaciteit nog niet bereikt. Deze werd door het
schoolbestuur voor het schooljaar 2019-2020 vastgelegd op 400 kinderen. Momenteel starten
er in september 2019 370 kinderen in de lagere school.
Wilt u nog extra inlichtingen bekomen rond het inschrijvingsbeleid, dan mag u gerust contact
opnemen met de directie.
De diverse inschrijvingsperiodes én het bepalen van de maximumcapaciteiten voor het
schooljaar 2020-2021 moeten nog vastgelegd worden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met
alle basisscholen op het grondgebied Eeklo.
Deze gegevens zullen we bekendmaken van zodra dit afgesproken is.
4. Verkeersactieve school
In samenwerking met de politiezone Meetjesland vind in de week van 13 mei 2019 een
fietsexamen plaats voor de kinderen van het 6e leerjaar in de omgeving van onze school. De
kinderen leggen een individueel parcours af door de straten van Eeklo dat vooraf in de klas
geoefend werd.
Naast dit fietsexamen maken de kinderen van het 6e leerjaar kennis met de dode hoek. Tevens
nemen zij deel aan een behendigheids- en fietsparcours.
Vooraf kregen ze ook een demonstratiefilmpje en extra uitleg van de politie in de klas. Dit ging
door op donderdagvoormiddag 25 april.
Op donderdag 13 juni 2019 zullen de winnaars van de Koala-actie beloond worden door de
politiezone Meetjesland met een VIP-namiddag met een hapje en drankje en demonstraties
van politie en brandweer. Deze VIP-namiddag zal doorgaan op de parking sportpark. Wij
danken de medewerkers van de verkeerscel van de politiezone Meetjesland voor deze jaarlijks
perfect georganiseerde verkeersweek.
Mogen wij tenslotte alle ouders oproepen om de kinderen te blijven stimuleren bij het dragen
van het fluojasje en fietshelm!

6. Kriebelteam doet kriebelacties

Dit schooljaar planden we op regelmatige basis, telkens na een vakantie, een kriebelactie.
We merken een positieve evolutie. Toch is de school nog niet luizenvrij.
Het bleef niet alleen bij die ene woensdag. Twee weken na de eerste controle herbekeek het
zorgteam of de leerkracht de kinderen die luisjes of neten hadden. Nadien werden ouders
gecontacteerd indien er toch nog luisjes aanwezig waren. Hier stellen we vast dat het toch
even duurt vooraleer alle beestjes en neetjes verwijderd zijn. Volhouden is de boodschap!

Hebt u interesse om volgend schooljaar aan te sluiten bij het kriebelteam, stuur gerust nu al
een mailtje naar katrien.haerens@coltd.be.
Bedankt trouw kriebelteam, we hebben jullie nodig! Hopelijk tot volgend jaar!

7. Nieuws van de ouderraad

8. Openstaande facturen
Wij stellen vast dat een aantal schoolfacturen niet tijdig betaald worden. Om zelf onze
openstaande facturen tijdig te kunnen betalen zijn wij verplicht om onderstaande afspraak
te maken:
Wanneer we vaststellen dat de laatste drie schoolfacturen niet betaald zijn, willen wij geen
verdere uitgaven (warme maaltijden-betalende uitstappen-schoolreizen ..) meer toelaten tot
de facturen verrekend werden.
Wij staan steeds open voor een gesprek om te komen tot een gespreid afbetalingsplan. Je
kan daarbij steeds terecht bij directeur Cindy De Kesel via cindy.dekesel@coltd.be

10. Prikbord
- op dinsdag 30 april 2019 en donderdag 2 mei 2019 organiseren we een kleuteroptreden
voor (groot)ouders!

- Op dinsdag 30 april 2019 vieren we het afscheid van directeur Luc Gryp. Vanaf 1 mei mag
hij genieten van een welverdiend pensioen!
- Op woensdag 1 mei 2019 is het feest van de Arbeid dus geen school.
- Op woensdag 15 mei 2019 is er een pedagogische studiedag. Die dag hebben de leerlingen
geen school.
- Op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartdag) en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag) geen
school!
- Op vrijdag 7 juni 2019 geen school. Op die dag nemen we als school een facultatieve dag.
- Op maandag 10 juni 2019 geen school (Pinkstermaandag)
- De afscheidsviering voor de kinderen van het 6e leerjaar en hun ouders gaat door op
woensdag 27 juni 2018 om 19.30 uur.
- De zomervakantie start op vrijdag 28 juni 2019 om 12.05 uur. Er wordt op die dag geen
maaltijden/boterhammen en middagtoezicht meer voorzien op school.

