BELHAMEL

schooljaar 2021-2022

Beste ouders,
Lieve kinderen,
De zomervakantie loopt ten einde. Hopelijk heeft iedereen de batterijen weer kunnen
opladen! Gelukkig werden de maatregelen i.v.m. Corona versoepeld en kunnen we terug op een
vrij normale manier van start gaan.
Daar het geboorteaantal daalt in Kleine-Brogel hebben we in onze kleuterklassen geopteerd
voor 3 graadklassen. De verdeling ziet er als volgt uit:
K1: juf Hilde H. : 7 (3-jarigen) en 4 (2,5- jarigen) Doorheen het jaar verwachten we nog een
instroom van een 10-tal (2,5-jarigen) kleuters.
K2: juf Hilde T.: 9 (3-jarigen) en 7 (4-jarigen) kleuters
K3: juf Ann en Marleen: 5 (4-jarigen) en 12 (5-jarigen) kleuters
Juf Ellen zal instaan voor de zorg bij de kleuters en zal ook het turnen voor haar rekening
nemen. Juf Annick (kinderverzorgster) komt ondersteunen bij juf Hilde H.

Eind juni hebben we afscheid genomen van meester Eddy. Hij mocht na een carrière van 41
jaar onderwijs met pensioen. Ook namen we afscheid van meester Peter. Hij is gestart bij
Studio Globo in Hasselt. We wensen beide meesters het allerbeste toe!
We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe meester en juf. Dit is ons gelukt en de puzzel
voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
L1: juf Christiane en Manja (18 leerlingen)
L2: juf Lydia (21 leerlingen)
L3: juf Goele en juf Nele 2 namiddagen (16 leerlingen)
L4: juf Hilde C. en juf Liselore (17 leerlingen)
L5: meester Frank en juf Liselore op donderdag 4 LT(20 leerlingen)
L6: juf Ilse en juf Liselore op donderdag 2 LT(15 leerlingen)
Meester Simon komt turnlessen geven aan het 1ste en 2de leerjaar. Meester Koen zal instaan
voor het turnen vanaf het 3de leerjaar. Het zwemmen, dat om de 14 dagen zal doorgaan
vanaf januari, wordt begeleid door beide turnleerkrachten op vrijdagvoormiddag.
Juf Nele zal ook dit schooljaar instaan voor de zorg.
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Niet alleen de leerkrachten hebben zitten puzzelen, ook de
leden van het oudercomité: Kevin, Bjorn en Tom hebben hun
handen uit de mouwen gestoken voor de kinderen van onze
school. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een nieuw
speeltoestel op onze speelplaats staat. Een hele DIKKE MERCI
hiervoor. Op 1 september gaan we het speeltoestel samen met
de kinderen officieel openen! Foto's komen op de website.

In deze belhamel vinden jullie verder nog heel wat informatie
en data voor dit schooljaar maar doorheen het jaar komen er nog verschillende activiteiten
bij. Hiervan worden jullie zeker via GIMME op de hoogte gebracht, maar kijk ook regelmatig
even op onze website www.basisschooldepuzzel.be voor foto's, filmpjes, …
Dan wens ik jullie nog allen een fantastisch en virusvrij schooljaar toe!
Juf Kristel

ACTUALISERING VAN ONZE SCHOOLVISIE
Het voorbije schooljaar hebben we onze schoolvisie
geactualiseerd en in een puzzelvorm gegoten. De puzzelstukken
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het KIND staat
centraal, daarrond vind je onze bewuste ACCENTEN, de unieke
kenmerken van onze LEER-EN LEEFOMGEVING en de kracht
van samen school maken als één TEAM. Het volledig
uitgeschreven opvoedingsproject vind je in het schoolreglement
dat gedeeld werd via Gimme.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 willen we vooral inzetten op:
ELK KIND CENTRAAL -> uitdaging op maat -> leesbeleid
ONZE ACCENTEN -> verantwoordelijkheid -> zorg dragen voor materialen van jezelf en
anderen
LEEF - en LEEROMGEVING -> actueel -> leerlijn ICT opstellen
EEN TEAM -> inzetten op het positieve zien en benoemen
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HOE VERLOOPT EEN SCHOOLDAG VANAF 1 SEPTEMBER 2021
ONTHAAL 8.15-8.30 uur
-De instappertjes mogen onder begeleiding van hun ouders naar hun klasje gaan, de andere
kinderen nemen afscheid aan de schoolpoort.
-De kleuters van K2 + K3 gaan nog even spelen op de kleuterspeelplaats. De kleuters van K1 en
de kinderen van het lager gaan onmiddellijk naar de klas en wassen alvast hun handen bij het
binnenkomen.
-Zorg er zeker voor dat je kind om 8.30 uur aanwezig is want dan gaan de
lessen/activiteiten in de klas van start!
-De kinderen van het 6de leerjaar zullen op 1 september de kinderen van het 1ste leerjaar
begeleiden naar hun klasje. Zij gaan met hun meter/peter mee. Ook tijdens de speeltijden
zullen zij de eerste weken opgevangen worden door hun meter/peter.
MIDDAG
-Om 12 uur mogen AL de kinderen thuis gaan eten. De kinderen die niet afgehaald worden,
krijgen begeleiding tot aan de splitsing van de Schoolstraat of tot aan de Pieter Breugellaan.
-Kinderen die op school blijven eten, mogen dit in hun klasje doen. Ze kunnen ook daar nog
steeds een flesje drank bekomen voor 0,50 euro. Dit kan door jetons te kopen bij de
klasjuf/meester of gewoon het 'GEPAST' geld af te geven aan hun leerkracht. Om 12.15 gaan
ze allen naar buiten om te spelen. De kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar spelen
samen. De kinderen van het 2de t.e.m. 6de leerjaar spelen ook samen. (net zoals voor Corona)
-De kinderen die 's MIDDAGS thuis gaan eten, worden tussen 13 uur en 13.15 uur terug op
school verwacht. Opgepast: ER STAAN 's middags GEEN GO's! Gebruik de
verkeerslichten!
-13.15 uur starten de lessen/activiteiten na het wassen van de handen
-15.05 uur (woensdag 12 uur): Mogen de kleuters aan de poort worden afgehaald.
-15.10 uur (woensdag 12.05 uur) De leerlingen van het lager mogen aan de poort afgehaald
worden.
-De kinderen van het 5de en 6de dienen geen mondmaskers meer te dragen. Wel zorgen we
de hele dag door voor een goede handhygiëne.
-Ouders die een afspraak hebben en de leerkrachten willen spreken, dienen een mondmasker
te dragen van zodra ze in de gangen komen.
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MEDEDELINGEN
-WOENSDAG = FRUIT -EN WATERDAG
Iedere woensdag brengt ELK kind een stuk fruit naar keuze mee en drinken we ENKEL water
op school.
Ook tijdens de andere schooldagen is het meegeven van water als drank aanbevolen.
We starten op woensdag 1 september 2021!
-GEEN SPRING MEER ALLEN NAAR PLONS (inschrijven verplicht!)
De tarieven voor Spring en Plons zijn gelijkgesteld. Daar er in Kleine-Brogel meestal
voldoende ruimte is, worden al de kinderen voortaan opgevangen in de lokalen van PLONS. De
prijzen worden gelijkgesteld: €0.81 per begonnen half uur tot 16.45 uur; vanaf 16.45 uur en
op woensdag na 13 uur: €0.99 per begonnen half uur. Wel dien je steeds in te schrijven maar
vanaf nu kan dit tot 7.30 uur de dag zelf.
-ZEEKLASSEN
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan op zeeklassen van 9 t.e.m. 13 mei 2022!
-STUDIE
Om de leerlingen van de 3de graad goed voor te bereiden op het middelbaar onderwijs willen
we ook dit schooljaar de studie organiseren op maandag na de schooluren. Het 1ste
trimester ENKEL voor de leerlingen van het 6de leerjaar; het 2de en 3de trimester
zowel voor de leerlingen van het 5de als het 6de leerjaar.
De studie is vrijblijvend, zeker geen verplichting. Wie intekent, verwachten we wel om te
STUDEREN! Meer info volgt via GIMME

-GEMACHTIGDE OPZICHTERS / VERKEERSLICHTEN
Daar de GO's merkten dat het 's morgens heel druk is in de Pieter
Breugellaan, mogen ze vanaf 1 september werken met een oranje
knipperlicht tussen 8.15 en 8.30 uur. Hierdoor zijn ze terug bevoegd om de
kinderen veilig te laten oversteken!
OPGEPAST: 's middags staan er geen GO's en dien je gebruik te maken van
de verkeerslichten!
-EEN LEUK IDEE!
Noteer op al de spullen van jouw kind zijn/haar naam! Hierdoor wordt niet alleen de afvalberg
kleiner maar leren kinderen ook verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen spullen.
-- > = dit jaar een actiepunt vanuit ons opvoedingsproject!
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-MIDDAGSPORT / SCHAKEN
Ook dit schooljaar organiseren we middagsport op maandagmiddag voor de kinderen van het
lager. Via Gimme houden we jullie op de hoogte wanneer jouw zoon/dochter aan de beurt is
De kinderen kunnen dan per graad o.l.v. de turnmeester sporten van 12.45 uur tot 13.15 uur.
Ook het schaken om de 14 dagen tijdens de dinsdagmiddag loopt verder voor de kinderen van
het lager. Ook dit verneem je via Gimme.
-ZWEMMEN
De zwemdata voor het huidige schooljaar op vrijdagvoormiddag voor al de leerlingen van het
lager onderwijs: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 18 maart, 1 april, 29 april, 13
mei (5+6 niet o.w.v. zeeklassen), 10 juni en 24 juni. Ook hiervan krijg je nog een herinnering
via Gimme.
-SCHOOLREGLEMENT
Ook dit jaar weer wat wijzigingen in het schoolreglement. Via Gimme brengen we jullie ook
hiervan op de hoogte.
Bedenkingen of vragen? Meld je even bij juf Kristel
-PUZZELPARLEMENT
Op vrijdag 10 september zijn er verkiezingen voor de nieuwe leden van het puzzelparlement
in het 3de en 5de leerjaar. De verkozenen van vorig schooljaar die nu in het 4de en 6de
leerjaar zitten, mogen nog een jaar zetelen.
Uit elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan er maandelijks 2
verkozen leerlingen tijdens de donderdagmiddag naar het Puzzelparlement.
Op deze wijze krijgen de kinderen inspraak en mogen zij voorstellen
formuleren en uitwerken op hun niveau en dit o.l.v. juf Nele.

-SCHOOLTOESLAG SCHOOLJAAR 2021-2022
Kinderen die kleuteronderwijs of lager onderwijs volgen kunnen jaarlijks een schooltoeslag
krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
Krijgt je kind al een groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er
recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen
september en december. Dat gebeurt één keer per schooljaar. Het bedrag hangt af van het
gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.
Meer info: www.schooltoeslagen.be
-BEZOEK BIB
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van het lager op bezoek in de bib om boeken uit te
lenen. We houden jullie op de hoogte via Gimme!
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KALENDER
Schoolvakanties 2021-2022
Herfstvakantie: vanaf zaterdag 30/10 t.e.m. zondag 7/11/2021
Kerstvakantie: vanaf vrijdag 24/12 om 12 uur t.e.m. zondag 9/1/2022
Krokusvakantie: vanaf zaterdag 26/02 t.e.m. zondag 6/3/2022
Paasvakantie: vanaf zaterdag 2/04 t.e.m. Paasmaandag 18/04/2022
Pedagogische studiedagen
vrijdag 1/10/2021

woensdag 26/01/2022

Lokale verlofdagen
vrijdag 12/11/2021

maandag 6/12/2021

Andere verlofdagen
Wapenstilstand 11/11/2021
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26/05/2022
Brugdag: vrijdag 27/05/2022
Pinkstermaandag: 6/06/2022
Geplande activiteiten:
Donderdag 9 september: infoavond 1ste leerjaar
Vrijdag 8 oktober: veldloop in de Sint-Jozefswijk
Zaterdag 18 december: sfeerwandeling
Vrijdag 28 januari: kienavond
Woensdag 30 maart: grootouderdag voor de kleuters
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