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Dendermonde, 28 augustus 2019
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Hopelijk heeft u samen met uw
kinderen van een zonnige en rustgevende vakantie genoten;
Graag informeren wij u over een aantal praktische afspraken en wijzigingen bij de start
van het nieuwe schooljaar.
De cateringfirma Agape zal onze school en alle scholen van onze scholengroep van
maaltijden voorzien. Agape staat garant voor de productie van evenwichtige en gezonde
maaltijden.
Deze nieuwe aanpak brengt wel enkele aanpassingen met zich mee. De prijs van een
middagmaal (soep, hoofdgerecht en dessert) bedraagt voor de kleuters € 3, voor de
leerlingen van de lagere afdeling € 3,50 en soep kan u voor € 0,50 ook apart bestellen.
Begin september krijgt uw kind een menu mee naar huis waarop u kan aanduiden wanneer
uw zoon of dochter warm zal blijven eten op school. Midden september wordt het menu
voor oktober meegegeven en zo werken we elke maand op dezelfde manier verder.
Let op: maaltijden die op het maandmenu worden aangeduid kunnen niet meer gewijzigd
worden en worden automatisch gefactureerd. Het is niet meer mogelijk de dag zelf te
beslissen een warme maaltijd te blijven eten. Schrappen van een maaltijd kan enkel
wegens een gewettigde afwezigheid vb. ziekte. Een attest van de ouders of de dokter is
dan vereist. Voor de kleuters dienen afwezigheden vanuit de regelgeving niet gewettigd
te worden. Mogen wij u vragen de afwezigheid en het annuleren van de maaltijd aan het
schoolsecretariaat (Dominique) te melden voor 9.00 u, telefonisch of via smartschool.
Vanaf de eerste schooldag zullen de warme maaltijden bedeeld worden. Het menu zal
ook op onze website staan. Meer info https://agapebrussel.be
Op zaterdag 31 augustus organiseren wij een infomoment. In de korven (leerjaren) en
kleuterklassen zullen de leerkrachten hun aanpak aan u voorstellen. Voor de kleuters
starten we om 10.00 u, voor de lagere afdeling om 11.00 u. Tevens kan u kennismaken
met Agape in de refter van de school. De oudervereniging biedt u een hapje en een
drankje aan. Uiteraard zijn ook alle kinderen welkom!
Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar, u krijgt de mogelijkheid om uw
kind(eren) even te vergezellen naar de nieuwe klas - korf.
Er zijn 7 kleuterklassen, waarvan 3 peuter/eerste keuterklassen
De klassenlijsten worden uitgehangen, juf Wendy, juf Sandy en juf Gwen verzorgen het
onthaal.
Alle kleuters en peuters die geen gebruik maken van de voor- of nabewaking worden

gebracht en opgehaald aan: het roze paviljoen (peuters juf Tamara, kleuters juf Ann,
juf Els), de systeembouwklas (peuters juf Lindsay en juf Bianca), de containerklas naast
de refter (kleuters juf Saskia), de turnzaal in het hoofdgebouw (kleuters juf Kaat)

In de lagere afdeling worden de leerlingen per korf onthaald op de speelplaats waar ook
de rijen zullen gevormd worden. De groepsverdeling wordt binnen elke korf door de
juffen op een creatieve manier georganiseerd.
In het nieuwe schooljaar, vanaf de tweede schooldag, kunnen de leerlingen van de
lagere afdeling vrij naar hun klas gaan tussen 8.15 u en 8.30 u. Er worden ’s ochtends
geen rijen meer gevormd. Op deze manier leert uw kind zich zelf inschatten om op tijd
in de korf aanwezig te zijn, kunnen de lessen op tijd starten (om 8.30 u) en kan de
klasjuf bij het onthaal meer aandacht schenken aan ieder kind. Kinderen die te laat
komen melden zich aan op het secretariaat.
Het schoolreglement zal u kunnen inzien via deze link http://schoolreglement.go.be/r/18_2931-1/?year=2019 en op de schoolwebsite. In het schoolreglement vindt u
ook de schooleigen infobrochure. Uw akkoord met het schoolreglement dient
ondertekend te worden, dit formulier wordt meegegeven met uw kind.
Tot slot onze dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We wensen u en uw kinderen
alvast een fantastisch schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten
het Bijenkorfteam

