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     NIEUWSBRIEF 
 
 
Beste ouder(s)  

 

De eerste schooldagen zitten er al op. Hopelijk zijn onze kinderen al een beetje vertrouwd met 

hun nieuwe klas en hun juf of meester. 

In de sterretjesklas van de kleuters startte juf Lies.  

Juf Kirsten ondersteunt in het lager het 2e en 4e leerjaar. Onze nieuwe leerkrachten heten we 

van harte welkom en zullen we goed begeleiden. 

Juf Lisa is onze zorgcoördinator. Jullie mogen haar altijd contacteren of aanspreken als je met 

zorgen omtrent je kind zit: lisa.opheide@dominomeldert.be 

Op de speelplaats krijgen we extra steun van juf Mari en van Nicole. Daar zijn we hen erg 

dankbaar voor. 

Voor vele ouders is het schoolgebeuren vanzelfsprekend. Onze nieuwe ouders willen we erop 

wijzen dat onze deur en onze mailbox altijd openstaat als er iets niet duidelijk is. Contacteer ons 

gerust. 

Regelmatig informeren we jullie via Gimme. Volg goed de berichtjes. 

Bekijk zeker ook onze website : www.dominomeldert.be 

 

1. Laatste nieuwtjes 

De turnzaal is eind september klaar. In het schoolhuis, ’t Blokje, gaan de werken nog verder.  

In de klassen wordt ook Led-verlichting aangebracht, gezonder voor onze ogen. Begin januari 

zullen we met de werken klaar zijn. 

De school kocht nog meer Chromebooks aan, een nieuwe taalmethode voor de lagere school, 

een digitaal bord, aangepast lesmateriaal voor sterke kinderen, enz. Onze kinderen zullen weer 

helemaal mee zijn met de laatste vernieuwingen in het onderwijs. We blijven niet achter! 

De speelplaats werd ook opgefrist. Er kwamen leuke hinkelperken bij en voor de kleuters zijn 

prettige, uitdagende materialen gemaakt. 

We willen jullie, beste ouders, alvast bedanken. Dankzij jullie bijdrage op het schoolfeest en bij 

andere acties is dit allemaal mogelijk! We hopen dat jullie ook in de loop van dit schooljaar onze 

acties weer steunen. 
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2. Zwemmen 

Het zwemmen gaat weer op donderdag door. De kinderen van het 1e en 2e leerjaar gaan 

wekelijks zwemmen. De kinderen van de 2e en 3e graad krijgen om de 2 weken zwemles.  

Meester Pieter krijgt hulp in het zwembad van meester Dave en juf Ilse. 

 

3. Vuilniszakken 

Onze school krijgt geen gratis vuilniszakken van de gemeente.   

Daarom vragen we u om – geheel vrijblijvend – 1 of meerdere vuilniszakken mee te 

geven. DANK! 

 

4. Schooltoelagen 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 

2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De 

afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in 

het hoger onderwijs. 

Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 

Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler 

van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Op 

www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 

 

5. School verlaten zonder begeleiding 

Ouders die hun kinderen NIET komen afhalen (’s middags of ’s avonds), vullen het briefje dat 

meegegeven werd aan uw zoon/dochter in en geven het terug aan de leerkracht. Let erop dat 

als je kind alleen naar school komt of naar huis keert, dat het steeds de 

kortste/veiligste weg neemt! 

 

6. Media en techniek 

In het nieuwe leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) komt Media en Techniek aan bod. Dit is 

niet helemaal nieuw voor ons.  

Zodra het Blokje klaar is, kunnen we daar het technieklokaal gebruiken. 
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7. Gezondheid 

Onze school wil uw kind “gezond” laten groeien.   

Wij zijn aangesloten bij “drinKraantjeswater”.  Enkel water van de kraan wordt aangeboden. 

Drinkbussen mogen steeds gevuld worden. Frisdranken en sappen zijn verboden. Het 

drinkfonteintje en het water op school wordt regelmatig gecontroleerd. 

Op woensdag is het FRUITDAG. Dan brengen de kinderen fruit mee. 

Schil thuis de appel, peer,…en geef mee in een doosje. (schrijf a.u.b. de 

naam op het doosje) 

Op zonnige dagen hopen we ook dat je kind een petje draagt, ingesmeerd is tegen UV-stralen. 

Onze leerkrachten geven ook lessen i.v.m. gezonde voeding, gezonde tanden… . 

Ook “bewegen op school” vinden we belangrijk.  Onze kinderen lopen bijna dagelijks een rondje 

op de speelplaats.  

 

8. Schoolgelden 

maximumfactuur 

Kleuters : 45 euro per jaar (20 euro in sept. + 15 euro in jan. + 10 euro in april) 

Lagere schoolkinderen : 90 euro per jaar (3 x 30 euro) 

We vragen dit bedrag te betalen in 3 schijven. U krijgt hiervoor een factuur mee. 

Het 1e bedrag verwachten we ten laatste op 22 september. Mogen we rekenen op stiptheid? 

Andere acties met betaling (foto’s, Broederlijk Delen, soep…) zijn vrijblijvend. 

 

9. Vieringen in de kerk 

In de loop van het jaar organiseren we vieringen in de kerk. We proberen er steeds een gezellig 

moment met mooie liedjes en teksten van te maken. Iedereen is welkom. Dank aan de ouders 

die hun interesse hiervoor tonen. 

 

10. Belangrijke data ! 

Woensdag 25 september: scholenveldloop in Lummen. 

kijkdagen voor nieuwe kindjes: 

dinsdag 15 oktober 2019: instapdag 4 november 2019 

dinsdag 10 december 2019: instapdag 6 januari 2020 

dinsdag 21 januari 2020: instapdag 3 februari 2020 

dinsdag 11 februari 2020: instapdag 2 maart 2020 

dinsdag 24 maart 2020: instapdag 20 april 2020 

dinsdag 12 mei 2020: instapdag 25 mei 2020 

 



11. Onze ouderraad 

Onze ouderraad betrekken we graag bij het schoolgebeuren. We komen geregeld gezellig 

samen. Ideeën komen op tafel. Ze organiseren activiteiten en zo krijgen de kinderen vaak iets 

gratis aangeboden: fietsjes, inkom museum in Brugge, inkom Halve Maan, receptie 6e lj., 

receptie na de infoavond… . 

Er kwamen dit schooljaar nieuwe leden bij. Fijn! 

Wij appreciëren bijzonder hun goede samenwerking en hun steun voor de school. 

 

12. Varia 

❖ Opgelet: ’s morgens is er bewaking op de speelplaats vanaf 8 uur 30.  

De bel gaat om 8 uur 45.  Ouders nemen afscheid aan de grote poort (behalve bij de 

nieuwkomertjes) . Zorg dat uw kind niet te laat komt. Het stoort erg als iemand te laat 

binnenkomt.  

❖ Maak steeds goede afspraken met ’t Sjamajeeke. Schrijf uw kind tijdig in. Na de school is er 

15 minuten opvang voorzien door de school. Nadien is de school niet meer 

verantwoordelijk voor uw kind.  

❖ Wij blijven brooddoos en drinkbus promoten. Zet de naam er op! Aluminiumfolie en 

plasticverpakking is niet gewenst. Wij dragen graag een steentje bij aan 

het milieu. Batterijen en kurk verzamelen we nog steeds op school. 

❖ Lager: we eten in de klassen en leggen op de bank een keukenhanddoek. 

❖ Schrijf in de jas, handschoenen, pet, …de naam van je kind om verlies te voorkomen. 

❖ Draag zorg voor de leesboeken van de klas en van de bibliotheek. Lees hier ook over in het 

schoolreglement. 

❖ Op het einde van de dag vragen we de kinderen om meteen naar hun (groot)ouders te 

gaan die hen opwachten. Kinderen die met de rij naar huis gaan, wachten op de leerkracht 

onder het afdak die hen helpt oversteken aan het zebrapad. Het is niet de bedoeling om 

nog te blijven spelen op de speelplaats.  

❖ Parkeer niet nabij het zebrapad. Het vermindert het zicht voor voetgangers en fietsers. Kom 

zoveel mogelijk milieuvriendelijk naar school! 

 

 

Tot slot wensen we alle kinderen en ouders een fijn schooljaar! Laten we er samen 

het beste van maken. 

 

 


