JOMA-NIEUWS
september - oktober

Merksem, 2 september 2019

Beste ouders en leerlingen,
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de voorbije zomer.
Wij zijn in ieder geval helemaal klaar om er weer een leuk schooljaar van te maken.
We wensen onze nieuwe leerlingen heel hartelijk welkom. We
hopen dat jullie je snel thuis gaan voelen bij ons op school. Aan
onze "bekende gezichten" zeggen we graag: "Fijn dat je terug
bent!"

“We vliegen er samen in!”
In deze brief vinden jullie heel wat praktische informatie terug.
Lees deze heel aandachtig. Je kan ook heel veel info terugvinden
op onze website www.jomabasis.be.
We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Leerkrachten en directie van Joma

MAANDKALENDER (Data kunnen door onvoorziene omstandigheden nog wijzigen.)
ma

2 sept

di

3 sept

ma 9 sept
vrij 13 sept
ma 16 sept
di 17 sept
woe 18 sept
do 19 sept
vrij 20 sept
ma 23 sept
di 24 sept
woe 25 sept
vrij 27 sept
ma 30 sept

iedereen
alle ouders
1A,2L,4L,5B,5C,6L

start nieuwe schooljaar WELKOM!
ouderavond: 16u tot 18u30 (info: zie verder)
zwemmen

3L, 5A
zwemmen
lagere school
startviering
van 9/9 tot 13/9 is het verkeersweek voor de lagere school
1L,2L,4L,5B,5C,6L
zwemmen
3KL
kleutermenu
toverbos
bezoek Boerderij Mikerf
iedereen
VRIJAF: pedagogische studiedag
3K en 2K
bezoek boerderij Mikerf
3K
kleutermenu
3L, 5A
lagere school
iedereen
3L
1L
6L
2K, 2KL

zwemmen
veldloop
schoolfotograaf: klasfoto en individuele foto
bezoek aan Bokrijk (hee
bezoek aan de Kabouterberg in Kasterlee (heel de dag)
vertrek Ardennenklassen (info op ouderavond)
toneelvoorstelling ‘Boks’

oktober
1L,2L,4L,5A,5C
2KAL + 2KBL
iedereen
6L

di

1 okt

vrij

4 okt

ma

7 okt

iedereen

di
do

15 okt
17 okt

1L,2L,4L,5B,5C,6L
iedereen

vrij 18 okt

iedereen

ma 21 okt

3L, 5A
alle ouders

do 24 okt

ma 11 november 2019
vrij 20 december 2019
ma 23/12/’19 - vrij 03/01/’20
woe 15 januari 2020
vrij 7 februari 2020
do 20 februari 2020
ma 24/02/’20 - vrij 28/02/’20
do 26 maart 2020
woe 18 maart 2020
ma 06/04/’20 - vrij 17/04/’20
woe 1 mei 2020
woe 20 mei 2020
do 21 mei 2020

zwemmen
bezoek boerderij “Mikerf”
Dag van de leerkracht / Saved by the bell
aankomst Ardennenklassen
VRIJAF: facultatieve verlofdag
zwemmen
Dag van de ouder: infoavond rond opvoeden( 19u in de hoofdschool)
Dag van de jeugdbeweging
(Je mag in je uniform van de jeugdbeweging naar school komen.)
zwemmen
individueel oudercontact kleuterschool
lagere school (eerste rapport)
HERFSTVAKANTIE: van ma 28/10 tot vrij 1/11h

data om te onthouden
vrijaf: Wapenstilstand
tweede rapport / geen oudercontact
kerstvakantie
vrijaf (pedagogische studiedag)
vrijaf ( facultatieve verlofdag)
oudercontact kleuters en 6de leerjaar
krokusvakantie
individueel oudercontact 1ste tem 5de leerjaar (3de rapport)
vrijaf (pedagogische studiedag)
paasvakantie
vrijaf: Dag van de Arbeid
vrijaf: pedagogische studiedag
vrijaf: Onze- Heer -Hemelvaartsdag

vrij 22 mei 2020
ma 1 juni 2020
vrij 5 juni 2020
di 23 juni 2020
di

30 juni 2020

vrijaf: brugdag
vrijaf: pinkstermaandag
SCHOOLFEEST (15u30 – 19u00)
16u - 17u30: tweedehands uniformverkoop (verdere info volgt later)
vierde rapport / geen oudercontact
school tot 12u25 In de namiddag wordt er geen opvang voorzien.
U vindt nog meer data op onze website: www.jomabasis.be ( kalender)
*** PRAKTISCHE INFO kleuter- en lagere school***

* Ouderavond
di 03/09/2019: ouderavond in de hoofdschool en de wijkschool
Omdat u deze avond heel wat informatie over het school- en klasleven van uw kind krijgt,
willen we dit jaar de ouderavond anders organiseren. Zo hopen we dat alle ouders bij alle
leerkrachten even kunnen langsgaan.
Het verloop: U komt tussen 16u en 18u30 (U kiest zelf wanneer dit het beste past voor u)
naar de klassen van uw kind(eren). Daar zal u een blad met info ontvangen
en dit zal ook nog even worden toegelicht. In de klas kan u ook even rondkijken. U hebt
natuurlijk ook de mogelijkheid om iets te vragen.
* refterdrank en middagtoezicht
U geeft uw kind een lunchpakket (in een brooddoos) mee.
De drank kiest uw kind op school.
Voor de drank en het middagtoezicht betaalt u € 1,20 per beurt.
De afrekening gebeurt via de schoolrekening.

→ Laat uw kind enkel ineten als het echt nodig is.
We merken wanneer kinderen thuis gaan eten ze meer rust hebben.

* fruit / koek en drank tijdens de speeltijd
Op maandag, dinsdag en woensdag is het fruitdag (= enkel fruit of groenten)
Op donderdag en vrijdag mag een droge koek
(= een koek zonder chocolade, confituur, vanille-vulling, ...)
In hun drinkbus zit enkel water of melk.
Als de leerlingen gaan zwemmen mogen ze een droge koek meenemen.
Bij uitstappen mogen de leerlingen zelf kiezen welke drank ze meenemen: enkel
flesjes of een drinkbus.
* voor- en nabewaking / woensdagmiddag
Voorbewaking: 7u30 tot 8u25
Nabewaking van 15u35 tot 17u30. (op woensdag: geen nabewaking)
De vergoeding bedraagt € 0,80 per begonnen half uur.
De betaling gebeurt via de schoolrekening.
De voor- en nabewaking in de wijkschool vindt plaats in de chalet (groen gebouw).
De voor- en nabewaking in de hoofdschool kan u bereiken via de ingang Fr. Adriaenssensstraat 123.
 We rekenen een extra kost aan van 5 euro indien u niet tijdig uw kind komt afhalen.
Op woensdagmiddag kan uw kind naar de "Woensdagbende".
Wij voorzien alleen voor deze kinderen nog refter- en middagtoezicht tot we ze naar ’t Laerhof
brengen. Hiervoor moet u (via het gele blad achteraan) inschrijven. Voor deze middagbeurt op school betaalt u € 1,20 per
beurt. Dit bedrag komt op de schoolrekening.

* Klasfoto’s, Individuele foto’s en familiefoto’s met broers en zussen
Op woensdag 25 september worden van al onze leerlingen individuele- en klasfoto’s genomen.
Ook broers en zussen gaan samen op de foto. U kan ook een familiefoto laten nemen. U gaat die dag om
12u25 uw kind ophalen en mag onmiddellijk naar de zaal gaan waar de fotograaf aan het werk is.
* Brengen en afhalen van de kinderen
Op de hoofdschool:
- 's Morgens inkom langs de ingang Fr. Adriaenssensstraat 123 of de poort in de
Papaverstraat (= ingang voor de fietsers).
Als ouder mag u meelopen tot aan de kleuterspeelplaats.
- 's Middags zelf kind afhalen: via Fr. Adriaenssensstraat 123
U komt uw kind zelf ophalen aan het onthaal.
Via Papaverstraat
alleen naar huis: E r is een rij voorzien langs de Fr. Adriaenssensstraat en de Papaverstraat.
terugbrengen: vanaf 13u15: enkel binnenkomen langs de poort in de Papaverstraat.
- 's Avonds kom je binnen langs de Fr. Adriaenssensstraat 123.
→ De kleuters worden opgehaald in de klassen.
→ De leerlingen van het 1ste, 2de  en 3de leerjaar worden opgehaald bij de juf op de speelplaats.
De leerlingen van 4, 5 en 6 wachten op hun ouders in een rij op de speelplaats aan de boom.
→ Er worden ook rijen voorzien voor kinderen die alleen naar huis gaan:
- Papaverstraat (fietsers- en voetgangersrij)
- Maantjessteenweg (Dit is enkel een voetgangersrij.)
LET OP: De poort aan de Papaverstraat is ’s morgens en ’s middags een in- en uitgang.
Maar om 15u20 is dit enkel een uitgang omwille van de veiligheid.
Op de wijkschool: (enkel via poort Kwadeveldenstraat)
- 's Morgens zet u uw kind af aan de eerste lijn (bij de fietsenrekken).
Enkel de kinderen van de instapklas worden naar de klas gebracht.
- 's Middags kan u uw kind vanaf 13u15 terug naar school brengen.
- 's Avonds worden de kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar opgehaald in de klassen.
* Wijzigingen schoolreglement vanaf 1 september 2019
 Vanaf 1 september 2019 zijn enkele punten in het schoolreglement gewijzigd.
We sommen ze even op:
- Het maximumbedrag voor de meerdaagse uitstappen is verhoogd naar 440 euro voor heel de lagere schoolperiode.
- Vanaf 1 september wordt een vast uniform verplicht voor de leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar.
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar gelden kledijvoorschriften. Zij mogen ook het uniform aankopen.
- Aanpassing privacywetgeving: voor beeld- en geluidsopnames is toestemming vereist. We bezorgen alle ouders
hiervoor een brief om in te vullen.
- Betreffende ondersteuningsnetwerken is onze school aangesloten bij het netwerk Voorkempen. Ouders kunnen hier
terecht voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van het kind binnen
de school.
Het volledige schoolreglement kan u altijd nalezen op www.jomabasis.be.
*  Hulp van ouders
Elk jaar kunnen we rekenen op hulp van ouders.
Ook dit jaar zijn we op zoek naar kriebelmama’s of kriebelpapa’s voor de luizencontrole.
U kan zich op het gele blad inschrijven.
 Alvast bedankt!
*** PRAKTISCHE INFO lagere school***
* gym T-shirt / kledij gym- en zwemlessen
Alle kinderen van de lagere school dragen tijdens de gymlessen een T-shirt van de school.
Deze kan u via het gele blad bestellen. Zo'n T-shirt kost € 9 en wordt via de schoolrekening aangerekend.
U koopt een turnzak op school. Deze kost €5 en wordt ook via de schoolrekening aangerekend.
U voorziet zelf een donkerblauwe of zwarte short en turnpantoffels.
Voor de zwemlessen voorziet u een zwemzak (= niet de turnzak!) met twee handdoeken, een
badpak of zwembroek, een badmuts en haarborstel.

Graag onderstaande gegevens invullen
en dit blad ten laatste morgen  terug meegeven naar de school.
Naam van mijn kind: ……………………………………………………………….. Klas ………...
Om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen maken van de leefsituatie van u en uw kind(eren) vragen we de
volgende dingen:

-

Wat is uw land van herkomst?
………………………………………………………………………………………………
INDIEN anders dan België: Sinds wanneer woont u in België? ………………………………

-

Wat is uw thuistaal?
…………………………………………………………………………………………………………
Hoe is uw gezinssituatie ?
Omkring : gehuwd of samenwonend - alleenstaand - nieuw samengesteld gezin

-

-

Is uw kind links - of rechtshandig? ……………………………………………………..

-

Hebt u bij een oudergesprek een tolk nodig? Zo ja, in welke taal?
nee / ja:…………………………………………………………………………………………………

-

Zijn er medische gegevens van uw kind die we zeker moeten weten (allergie, medicatie, …)
nee / ja: ……………………………………………………………………………………………….

Om ons schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we ook volgende gegevens nodig:

●

Op dinsdag 03/09/2018 komen we met …….. personen naar de ouderavond.

● Mijn kind blijft eten op: 0 maandag

0 dinsdag

0 donderdag

0 vrijdag

0 nooit of bijna nooit
wanneer uw kind thuis eet dan → O gaat het alleen naar huis
→ O wordt het opgehaald
● Mijn kind wordt afgehaald: ja/ neen
Mijn kind gaat alleen naar huis met de rij: 0 Poort Papaverstraat
0 Rij Maantjessteenweg
● Mijn kind gaat naar de nabewaking:
0 maandag

0 dinsdag

0 donderdag

0 vrijdag

● Mijn kind schrijft zich in bij de Woensdagbende en blijft woensdag eten op school LET
OP!!! Voor de Woensdagbende moet u zelf contact opnemen.
Alle info vindt u op de site www. kindervreugd.be
0 ja

0 neen

● Ik bestel een gym T-shirt.
(ENKEL voor leerlingen van de lagere school / bij hen is dit verplicht!)
0 ja 0 neen
● Ik bestel een gymzak van de school. (enkel lagere school)
0 ja

0 neen

● Ik wil als ouder graag helpen bij het kriebelteam ( luizencontrole).
0 ja

0 neen

● Ik, ………………………………………… ouder van ……………………………………………..
0 heb het nieuwe schoolreglement gelezen en ga akkoord met de inhoud.

HANDTEKENING OUDER
……………………………………………………………………………………

