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schoolklap
Kalender vrije dagen
vrijdag 31 januari 2020: facultatieve verlofdag
maandag 03 februari 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
Krokusvakantie van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie van maandag 06 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020
Kalender klas/schoolactiviteiten (verdere info via klasklap en/of Gimme)
ma 20 januari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
do 23 januari: ouderavond ‘op stap naar het 1ste lj’
do 30 januari: medisch consult voor 1A in de namiddag
do 06 februari: medisch consult voor 1B in de namiddag
woe 12 februari: schoolbezoek aan IMB voor 6lj
do 13 februari: medisch consult voor de restgroep van het 1lj in de namiddag
zo 16 februari: voorbereiding eerste communie “Speurneuzen in de kerk”
do 20 februari: medisch consult voor 1lj in de namiddag (vaccinatie)
do 20 februari: SVS Alles met de bal voor 3lj en 4lj
ma 02 maart: eersteklasconcert voor 1lj
woe 04 maart: boomplanting “twaalfjarigenbos” in Tillegembos voor 6lj
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
vr 06 maart: schoolbezoek aan LTI voor 6lj
ma 09 maart: medisch consult voor 4B in de voormiddag
do 12 maart: film voor 5lj
do 12 maart: Forum 4 “Warme School”
zo 22 maart: instapviering eerste communie
woe 25 maart: open-deur-dag kleuter
do 02 april: film voor 6lj

20 januari 2020

Sportsnack
In maart start de tweede reeks van deze naschools bewegings- en sportaanbod voor de
kleuters van 2de en 3de kleuter, en voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.
Inschrijven kan vanaf maandag 17/02/2020, om 08.00 u. in de inkomhal.
Meer info volgt.

De sportdienst van de stad Brugge organiseert i.s.m. met KAVVV&FEDES vzw
sportkampen in de krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie.
De omni- en kleutersportkampen vinden plaats op verschillende locaties in Brugge (in de rand en in de binnenstad) en staan onder leiding van pedagogisch opgeleide
en gemotiveerde sportlesgevers. De prijs per sportkamp bedraagt €60 voor 5 dagen,
opvang inbegrepen.
Het volledige aanbod kan u vinden op www.fedes.be/sportkampen-stad-Brugge .
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INSCHRIJVINGEN
Inschrijvingen voor volgend schooljaar 2020-2021
Al enkele schooljaren moeten alle basisscholen in Vlaanderen rekening houden met een nieuwe wetgeving die
de inschrijving van leerlingen regelt.
Het schooljaar 2020-2021 ligt nog een heel eind voor ons, en de inschrijvingen voor dat schooljaar mogen ten
vroegste gebeuren vanaf maandag 2 maart 2020.
De wetgeving voorziet hierop een uitzondering voor broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn,
en voor kinderen van personeel.
De inschrijving van kinderen uit die voorrangsgroepen kan reeds vanaf maandag 3 februari t.e.m. vrijdag 14 februari 2020.
Concreet betekent dit dat broertjes en zusjes die gelijk wanneer in de loop van het schooljaar 2020-2021 zullen
instappen, best gebruik maken van hun voorrang, en tussen 3 februari en 14 februari worden ingeschreven.
(Bovenstaande regeling is het resultaat van de consensus die het Dagelijks Bestuur van het LOP Brugge Basisonderwijs bereikte op 18 november 2019 over de afspraken betreffende de inschrijvingen tijdens het schooljaar 2019-2020, voor het schooljaar 2020-2021. Die afspraken werden gemaakt conform het Decreet Inschrijvingsrecht.)

beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2020-2021
datum bijwerking:

10/01/2020

aantal leerlingen

aantal vrije plaatsen
50
8
22
14

geboortejaar 2018
geboortejaar 2017
geboortejaar 2016
geboortejaar 2015

42
28
36

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

50
38
47
49
45
50

wachtlijst

0
12
3
1
5
0

Inschrijvingen voor het huidig schooljaar 2019-2020
De meeste ouders van een peutertje dat mag instappen in de loop van dit schooljaar hebben hun zoontje of dochtertje reeds ingeschreven.
Zij die dat nog niet deden, doen dat best zo spoedig mogelijk, zodat we de organisatie van de peutergroep goed
kunnen voorbereiden.
Een peutertje dat dit schooljaar mag instappen, maar waarbij u van plan bent om het pas in september 2020 effectief te laten starten, schrijft u best toch reeds dit schooljaar in.
Nog vragen?
Ouders die vragen hebben over de inschrijving van hun kind dat ze willen laten instappen in de loop van dit
schooljaar of in het volgend schooljaar, kunnen hiervoor terecht bij de directie. U maakt hiervoor best een afspraak.
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klasklap
kleuter
3KA/3KB
Verrassend en blij nieuws in het huis van Minnie Muis !
10 kleine babymuisjes kruipen vanaf nu wat ondeugend in het rond.
Extra drukte voor Minnie Muis, maar wij zijn er alvast om een handje te helpen.
Kom je onze kleine muisjes ook bewonderen tijdens het infomoment van 23 januari om 20.00 u ?
juf Orphée en juf Hilde

lager
1A/1B/2A/2B Beste ouders,
zoals reeds meegedeeld, gaan we maandag sporten! We gaan te voet naar Julien Saelens voor
Kronkeldiedoe en we vertrekken reeds om 12.45 uur.
Belangrijk: de ouders en grootouders die helpen begeleiden en kinderen die thuis eten, moeten dus
ook dan op school zijn.
Voorzie sportieve kledij en sportschoenen. Bij regenweer best een jas met
kap.
We zijn normaal op tijd terug op school.
Het bedrag van €3,50 komt op de rekening van januari.
Sportieve groetjes,

OV-klap
Wie is wie in het oudercomité?
Neem een kijkje op het bord in de hal en ontdek wie er allemaal lid is van het oudercomité en
dus ook een aanspreekpunt is.

Activiteiten na de kerstvakantie:

Eerstvolgende vergadering voor de leden: maandag 10 februari om 20u in de eetzaal

Cultuuractiviteit voor peuters, kleuters, 1e en 2e leerjaar: zondagnamiddag 15 maart

Complimentendag: 1 maart

Veiling van oude schoolkaarten: vrijdagavond 8 mei

Schoolfeest: zaterdagnamiddag 9 mei

Ontbijt: zondagmorgen 28 juni
Cultuuractiviteit zondagnamiddag 15 maart:
Schrijf alvast deze datum in jullie agenda! Van 14u30 tem 17u30 toveren we de school om in een heus speeldorp.
Er zullen ook 2 voorleesmomenten zijn. Alle peuters, kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar zijn welkom
3
samen met hun ouders. De mensen van Skriewer helpen ons bij de organisatie.

