Nieuwstraat 60
9800 DEINZE-ASTENE

Astene, 01 september 2017

Beste ouder(s)
Eens half augustus voorbij, komt de school weer tot leven. Klassen worden op
orde gezet, er komt een nieuw kleurtje her en der, de eerste schooldag wordt
voorbereid … je voelt aan alles dat 1 september nadert. En vandaag is het dan
zover. We hebben uw kind(eren) met de glimlach onthaald. Misschien was het uw
(of hun) eerste keer. Spannend was het alvast voor iedereen: een nieuwe juf of
meester, een nieuwe klas, … vele nieuwe indrukken waren er vandaag.
We willen u met deze bundel wat wegwijs maken bij de start van het nieuwe
schooljaar en u de laatste nieuwtjes doorspelen.
Noteert u reeds de data van de info-avonden:
Info-avond lager: 5 september 2017
Info-avond kleuter (behalve de peuterklas): 7 september 2017
Wat mag u van deze avonden verwachten:
- Nieuw! Wie interesse heeft in de opvangmogelijkheden van Stad Deinze op
schooldagen en/of vakanties kan ervoor kiezen een half uur vóór het
infomoment aanwezig te zijn. Van 18.30u tot 19u zal een medewerker van
de Brieltuin/Duizendpoot u meer info verschaffen in de eetzaal. Dit is
vrijblijvend.
- Onze info-avond start om 19u. U wordt verwelkomd met een drankje en
krijgt eerst wat algemene uitleg over de school en het schoolleven in de
eetzaal. Daarna gaan alle ouders met de juf / meester naar de klassen
voor meer klaseigen afspraken. Deze avond is enkel voor de ouders. Dank
voor uw begrip om de kinderen niet mee te brengen.
Vandaag is de eerste stap gezet naar een geslaagd nieuw schooljaar.
Alvast van harte welkom (terug) op Mozaïek!
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School: praktisch
Openingsuren

‘s morgens
speeltijd
middagpauze
speeltijd
einde

maandag
8.35u
10.20u10.35u
11.50u –
13.10u
14.55u –
15.10u
16u

dinsdag
8.35u
10.20u10.35u
11.50u –
13.10u
14.55u –
15.10u
16u

woensdag
8.35u
10.20u10.35u
11.25u

donderdag
8.35u
10.20u10.35u
11.50u –
13.10u
14.30u –
14.45u
15.35u

vrijdag
8.35u
10.20u10.35u
11.50u –
13.10u
14.30u –
14.45u
15.35u

Aandachtspunten voor een vlot verloop:
 Alle kinderen, kleuters en lager, dienen tijdig op school te zijn. Bij het
eerste belsignaal wordt de poort gesloten. Wie te laat is, belt aan aan het
kleine poortje en meldt zich aan op het secretariaat. Uw kind krijgt een
briefje dat toegang geeft tot de klas.
 Van lagere schoolkinderen neemt u afscheid aan de grote poort; de
kleuters kan u begeleiden tot aan het blauwe kleuterhekje.
 Na schooltijd worden geen kinderen meer in de klassen toegelaten. Wie
iets vergeten is, kan dat de volgende dag in orde maken. Wanneer dit veel
voorkomt zal de juf / meester uw kind helpen met het maken van een
planning.
 Wie de kinderen tijdens de schooluren of tijdens de speeltijden wil
afhalen, heeft daarvoor de toestemming nodig van de directeur.
 Mogen we u vragen de afwezigheden van zowel kleuters als kinderen uit
het lager aan het secretariaat te melden tussen 8u en 8.30u? Dit om
redenen van praktisch-organisatorische aard en omwille van de veiligheid.
 De stad Deinze voorziet in opvang van 7u – 8u en van 16.15u (ma en di);
15.50u (do en vrij) tot 18u. Op woensdag van 7u – 8u en van 11.40u – 13u.
 De kleuters blijven in het lokaal dat ook de vorige jaren dienst deed
als opvanglokaal (links bij het binnenkomen).
 Voor de kinderen van het lager bevinden de opvanglokalen zich in
het gebouw met de gele ramen (bij het binnenkomen rechts).
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 Er is enerzijds een lokaal voor de kinderen van L1 tot L3. Zij mogen
eerst huiswerk maken en daarna knutselen.
 De stille studie van de leerlingen van L4 tot L6 vindt plaats in het
lokaal naast dat van L1 tot L3.De stille studie duurt tot 17u. Gelieve
dit eens met uw kinderen te bespreken zodat ze weten dat ze zich
hieraan moeten houden.

Refter- en speelplaatswerking voor het lager
Vanuit gesprekken met ouders, vanuit de leerlingenraad en vanuit onze
zorgwerking zijn we gekomen tot de volgende refterwerking:
 De kinderen van L1, L2, L3 eten van 12.05u – 12.30u
 De kinderen van L4, L5, L6 eten van 12.30u tot 12.55u
 Het toezicht wordt gedaan door de leerkrachten.

Dit systeem biedt vele voordelen:
 Er is een kleinere groep leerlingen op de speelplaats. Dat zal zeker
bijdragen tot meer welbevinden van de kinderen en onze charterwerking
voor een fijne speeltijd tot zijn recht laten komen. Mevrouw Nancy
Bockstaele, een externe medewerker, houdt toezicht over de middag.
 Er is een kleinere groep leerlingen in de eetzaal, wat maakt dat:
 zij niet meer zo lang moeten wachten om bediend te worden,
 we zijn kunnen afstappen van de regel dat ze niet mogen babbelen
aan tafel. Samen eten hoort een aangenaam moment te zijn dat
bijdraagt tot het verwerven van sociale vaardigheden. Zachtjes
praten draagt bij aan de gezelligheid.
 De leerkrachten kunnen goed toezicht houden en leren de kinderen
anders kennen.
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Personeel en klasindeling
Kleuter
In de kleuterafdeling hebben we vijf klassen. Juf Jet neemt een verlof op en
staat dit schooljaar niet voor de klas. We wensen haar het allerbeste toe! Juf
Cindy wordt dit schooljaar de collega van juf Damienne. Zij is echter in
zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juf Kaatje. Juf Kim en juf Ann
werken 4/5. De klasindeling ziet er nu als volgt uit:
Peuter- kleuterklas
K1
K2
K3A
K3 B

juf Kim (voor 4/5), juf Annelies op dinsdag
juf Els
juf Ann (voor 4/5) – juf Kimberly op maandag
juf Damienne en juf Kaatje (a.i. juf Cindy)
juf Christel

Het kleuterturnen blijft juf Ilse geven en ook de kinderverzorgster Veerle
blijft op post, dit schooljaar komt zij op maandagnamiddag, woensdagvoormiddag
en op vrijdagvoormiddag.
Lager
In het lager richten we dit jaar 11 ½ klassen in, wat betekent dat bijna elk
leerjaar volledig is gesplitst: een mooie verbetering ten opzichte van de
voorgaande jaren.
 Het vijfde leerjaar zit samen op woensdagvoormiddag en elke namiddag.
Op woensdagvoormiddag voorzien we 2 uur co-teaching met de
zorgcoördinator. We hebben hiermee reeds twee jaar ervaring en hebben
ondertussen reeds heel wat knowhow opgebouwd. Juf Reinhilde en juf
Adeline blijven de klasleerkrachten. Juf Adelheid zal godsdienst geven in
L5.
 Het eerste leerjaar zit samen voor godsdienst.
In L3B werken we met een duobaan: juf Ellen (in de voormiddag behalve op
woensdag) en juf Adeline (in de namiddag en op woensdagvoormiddag). Juf Ellen
is nieuw op onze school.
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De leerlingen van L4 zitten in volledig opgefriste lokalen in het gebouw waar
vroeger de opvanglokalen waren. We verwelkomen ook een nieuwe collega in L4A
op maandag, juf Anna.
Meester Nick blijft turnen geven in het lager.
De klassen zien er nu als volgt uit:

L1A
L1B
L2A

juf Adelheid
juf Christine
juf Marie-Anne (4/5) en meester Jo op
vrijdag
juf Marisa
meester Jean-Paul
juf Adeline (elke namiddag en op
woensdagvoormiddag) en juf Ellen (elke
voormiddag behalve op woensdag)
juf Anneleen en juf Anna (op maandag)
juf Veerle De Boever
juf Reinhilde (L5A + L5B samen in de
namiddag en op woensdagvoormiddag)
juf Adeline (elke voormiddag, behalve op
woensdag)
meester Erwin
juf Annelies Ach

L2B
L3A
L3B

L4A
L4B
L5A
L5B
L6A
L6B

Zorg
We stellen de opvolging en het welbevinden van alle leerlingen centraal.
Daarnaast worden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften gepast begeleid.
Voor zowel kleuter als lager is meester Jo aanspreekpunt voor de zorg op school.
We hebben dit jaar de ruimte in het lestijdenpakket om extra in zorg te kunnen
investeren: juf Eva neemt de zorg op voor het kleuteronderwijs en juf Annelies
gaat aan de slag met kinderen die nood hebben aan taalondersteuning.
We werken ook met co-teaching: meester Jo en de leerkracht samen in de klas
voor optimale ondersteuning op maat van het kind.
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Aarzel vooral niet om contact op te nemen indien u zich zorgen zou maken rond
de ontwikkeling van uw kind. We bekijken dan welke weg we samen kunnen
bewandelen om aan de noden tegemoet te komen.

Oudercomité
Onze school heeft een oudercomité, met als voorzitster Laurence Hauttekeete.
De eerste vergadering is op 11 september om 20u op de school. Nieuwe mensen
die graag eens vrijblijvend de eerste vergadering bijwonen, zijn van harte
welkom!

Website
Op de schoolwebsite vindt u heel veel informatie. De jaar- en maandkalenders,
de maandmenu’s, de sportactiviteiten, … enz. Ook alle brieven die naar de ouders
meegaan betreffende de activiteiten komen op de website. Zo kan u altijd de
brief terugvinden als die om één of andere reden verloren is gegaan.
Een ander document dat u op onze website vindt, is het medicijnattest. Dat
heeft u nodig indien uw kind een geneesmiddel moet nemen. U kan het document
afprinten en moet het aan de school bezorgen. Zo niet kunnen wij, als
onderwijzend personeel, geen medicijnen toedienen.
De schoolwebsite is ook de plaats bij uitstek voor sfeerfoto’s. We zijn een
bruisende school met veel aandacht voor (leer)uitstappen zodat de kinderen niet
alleen op school leren maar ook (be)leven en exploreren in de echte wereld .
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Brieven begin schooljaar
Om u te helpen, geven we u de volgende brieven gebundeld mee op papier. Op het
inlichtingenblad in deze bundel kunt u dan opnieuw aanvinken of u de
communicatie verder op papier wilt, dan wel via mail.
Welke documenten kunt u zoal in deze bundel vinden:
 Documenten om bij te houden:
 Maandkalender van de maand september
 Jaarkalender 2017-2018
 Brief schooltoelage
 Afwezigheidsbriefjes (enkel lager)

 Documenten om in te vullen en met uw kind terug mee te geven:
 Instemming schoolreglement. Dit is noodzakelijk opdat uw
kind(eren) rechtmatig ingeschreven zouden zijn. Om de papierberg
wat te verminderen, kunt u het schoolreglement raadplegen op de
site. Wenst u het toch op papier, dan kan u dat op het blad
aanvinken.
 Instemming charter (enkel lager)
 Inlichtingenblad

Tel. (09)386.59.85 – info@mozaiekastene.be

