NIEUWSBRIEF
GBS De Schatkist – De Springplank
September 2021

Beste ouder(s), begeleider(s) en leerlingen,
De vakantie is voorbij.
Vakantie was zalig: rust, ontspanning, geen bel, geen haast.
Vandaag ging de schoolbel opnieuw en zagen we bekende
en nieuwe gezichten.
Iedereen stond vanochtend klaar om er opnieuw
een fantastisch schooljaar van te maken.
Een schooljaar om te leren, te spelen en om gelukkig te zijn.
Ons jaarthema dit schooljaar is VERKEER(d).
We willen jullie dan ook allemaal een veilig schooljaar toewensen!
Welkom in 2021 – 2022!
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DE DIRECTEUR VAN DE SCHOOL
Beste ouder(s) en begeleider(s),
Onze scholen staan voor openheid, gezondheid, groen, zorgzaamheid en muzische activiteiten doorheen
verschillende thema’s.
Samen met alle leerkrachten, leerlingen en ouders wil ik een fijne leefomgeving uitbouwen waar we fier
op mogen zijn, zodat iedereen zich hier thuis kan voelen en er op kan vertrouwen dat we garant staan
voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs.
Als directeur wil ik staan voor een sterke communicatie, een luisterend oor, eerlijkheid en een goede organisatie.
Ik ben ervan overtuigd dat we mooie resultaten kunnen verwezenlijken met ons fantastische team.
Ook het inzetten op een goed contact en een goede samenwerking met de ouders vinden we belangrijk.
Onze scholen kunnen dan ook uitpakken met een zeer actieve ouderwerking.
Hartelijke groet,
Ilse Van de Perre
Directeur GBS De Schatkist – GBS De Springplank.

WAAR KAN JE DE DIRECTEUR VINDEN?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

De Springplank +

De Schatkist

De Schatkist of

De Springplank

De Schatkist

De Schatkist

De Springplank

HET SCHOOLTEAM
Dit geweldige team staat klaar voor een fantastisch en leerrijk jaar!
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DE VISIE VAN ONZE VIJFSTERRENSCHOOL
Wij zijn twee dorpsschooltjes waar we elkaar kennen, waar we elkaar graag zien en waar we
graag naar school komen.
Samen met je kind ontdekken we een schat aan talenten en mogelijkheden en springen we
zijn/haar toekomst tegemoet.
Elk kind mag in onze scholen op zijn/haar manier springen.
Een enthousiast team van leerkrachten staat klaar om het op te vangen wanneer het valt, om
het aan te moedigen bij elke sprong die het maakt, het te helpen wanneer het niet durft en
het toe te juichen wanneer het gelukt is!
Op deze manier willen we het kind vertrouwen geven om de volgende stap zelfstandig te
zetten. In onze scholen zijn we altijd aan het groeien en proberen we steeds verder te geraken.
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VERKEER(D)

Groene school
Uit de ouderbevraging van het vorige schooljaar bleek dat jullie
verkeersveiligheid heel belangrijk vinden.
Dit schooljaar willen we hier extra hard aan werken.
Ons jaarthema is dan ook VERKEER(D).
Vandaag, 1 september konden de kinderen al eens oefenen op een
verkeersparcours. De foto’s hiervan worden verzameld en komen zo snel
mogelijk op Classdojo.
We zullen dit schooljaar een echt boek, lied en wandeling maken en de lessen
verkeersopvoeding, krijgen een nieuw boek: ‘Fluo’.

Kom dit jaar zeker met de fiets, step of te voet naar school!
Draag een fluohesje en helm op de fiets en zorg er ook voor dat je fiets helemaal in orde is.
In beide scholen is er een overdekte fietsenstalling. Breng een slot mee om je fiets veilig weg te
zetten.
Kom je toch met de auto? Parkeer dan enkel op de voorziene parkeergelegenheden.
Vlakbij De Schatkist is er een ruime parking om de kinderen te laten uitstappen.
Parkeren aan De Springplank kan veilig op het kerkplein.

KONING FIETS
In onze scholen installeerden we een speciale scanner om de leerlingen die
te voet of met de fiets naar school komen, te registreren.
De leerlingen krijgen een persoonlijke sensor die ze aan hun boekentas of
fiets hangen.
Wanneer ze te voet of met de fiets komen, wordt deze
sensor gescand en kunnen ze punten verzamelen.
Deze punten kunnen ze uitgeven bij een evenement
of bij de lokale handelaars.

DE KALENDER
De actuele kalender kan u steeds vinden op de website van de school.
www.gbsasse-centrum.be
Klasactiviteiten worden via Classdojo medegedeeld door de leerkracht.
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SCHOOLAFSPRAKEN
De kleuterschool.

8:30 -

15:00

De lagere school.
8.30 – 10.10 uur  Les
8.30 – 9.55 uur  Les
10.10 – 10.25 uur  Speeltijd (Fruit)
9.55 – 10.10 uur  Fruit
10.25 – 12.05 uur  Les
10.10 – 10.25 uur  Speeltijd
12.05 – 13.05 uur  Middagpauze
10.25 – 12.05 uur  Les
13.05 – 13.55 uur  Les
12.05 – 13.05 uur  Middagpauze
13.55 – 14.10 uur  Speeltijd (fruit /koek)
13.05 – 15.00 uur  Les
14.10 – 15.00 uur  Les
Wie op tijd komt, hoeft zich niet te haasten.
Wie op tijd komt, heeft tijd om even bij te praten met vriendjes.
Wie op tijd komt, kan het onthaal in de klas en de hele les volgen.
Wanneer we op school toekomen, wensen we elkaar een goedemorgen.
Tijdens de voormiddagspeeltijd eten we een stuk fruit of groenten.
Tijdens de namiddagspeeltijd is een koekje toegelaten.
Snoep, chocolade en frisdrank zijn verboden op school.



We drinken enkel water. Frisdrank, fruitsap, melk, chocolademelk enz. zijn
verboden op onze school.
Breng een eigen drinkbus met water mee naar school.
We zijn een afvalvrije school en brengen geen afval mee.
- Steek je boterhammen in een brooddoos en je koekje in een koekendoos.
- Gebruik een drinkbus om water mee te brengen.
- Verpakkingen van koekjes en zilverpapier laten we thuis.
- Voorzie alle doosjes en drinkbussen van een duidelijke naam.
- Kijk je even na of je kleuter, kind de doosjes en drinkbus herkent en zelf kan
openen en sluiten?
Turnen. Wat heb je nodig?





Kleuterschool:
Makkelijke kledij op de turndag, schoenen zonder veters.
1e, 2e en 3e kleuterklas: Turnzak met turnpantoffels.
De lagere school:
- Een turnzak
- Turn-T-shirt van de school. Dit kan je bestellen bij meester Luc. (Factuur)
- Zwarte of donkerblauwe turnshort
- Witte turnpantoffels of sportschoenen
Zwemmen. Wat heb je nodig?
- Makkelijke kledij. (Kleuters: geen veters)
- Een zwemzak
- Een badpak of zwembroek
- Een badmuts. Je kan een badmuts bestellen bij de turnmeester. (Factuur)
- Een grote en kleine handdoek.
- Een borstel of kam.

Speelgoed blijft thuis. Dat breng je niet mee naar school.



Schrijf je naam op alle voorwerpen en kledingstukken. Zo vermijd je dat je iets
verliest.
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NAAR SCHOOL KOMEN EN NAAR HUIS GAAN
Ouders dragen een mondmasker rond en in de school.
Belangrijk! Vertel je kind of het in de opvang moet blijven of niet. Spreek af in welke rij je kind moet
staan.

De Schatkist.
Na schooltijd gaan de leerlingen in 3 rijen staan.
- Rij 1: De leerlingen worden begeleid naar de oversteekplaats op De Steenweg.
- Rij 2: De leerlingen worden begeleid bij het oversteken voor de school en aan de oversteekplaats
van de Tuinwijk.
- Rij 3: De leerlingen die worden afgehaald en in de naschoolse opvang blijven, wachten op de
speelplaats.
De ouders die hun kind komen afhalen wachten aan de overkant van de straat tot rij 1 en 2 weg
zijn. De ouders steken de straat over om hun kinderen op te halen.

De Springplank.
De kleuters komen de school binnen via de lagere school en worden afgehaald aan de poort van
de kleuterspeelplaats.
Na schooltijd gaan de leerlingen van de lagere school in 2 rijen staan.
- Rij 1: De leerlingen worden begeleid naar het kerkplein en bij het oversteken van de
Dendermondsesteenweg.
- Rij 2: De leerlingen worden begeleid naar de oversteekplaats van de Oude Dendermondsebaan.
- De ouders die hun kind komen afhalen wachten voor de school tot de rijen weg zijn.

SPINIBO: VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De Schatkist:

Boekfos 30
1730 Asse
02 532 03 09

7.00 – 8.00 uur  Opvang op school, betalend per half uur.
8.00 – 8.30 uur +15.00 – 15.30 uur  Gratis opvang op school.
15.30 uur  Vertrek naar Spinibo, te voet.
15.45 – 19.00 uur  Opvang in Spinibo, betalend per half uur.
Woensdag:
12.05 – 12.30 uur  Gratis opvang op school.
12.30 uur  Vertrek naar Spinibo
13.00 – 19.00 uur  Opvang in Spinibo, betalend per half uur.

De Springplank
7.00 – 8.00 uur  Opvang op school, betalend per half uur.
8.00 – 8.30 uur + 15.00 – 15.45 uur  Gratis opvang op school.
15.45 – 18.15 uur  Opvang op school, betalend per half uur.
Woensdag:
12.05 – 13.00 uur  Gratis opvang op school.
13.00 – 18.15 uur  Opvang op school, betalend per half uur.
25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

De school geeft geen medische gegevens door aan Spinibo.
Medische gegevens worden doorgegeven aan Spinibo bij de inschrijving.
Meer informatie: spinibo@asse.be
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Open school

CLASSDOJO

Classdojo is HET communicatiemiddel van onze
school!
Nieuwe leerlingen ontvangen op 1 september een
QR-code om in te loggen bij de klas.
Andere leerlingen moeten niets doen. De overstap
naar de nieuwe klas is reeds gebeurd door de juf of
meester.
Op het klasverhaal kan je informatie, weetjes en foto’s vinden over het werk in de klas.
Het is belangrijk dat je inlogt op Classdojo om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in onze
school.
De berichten op Classdojo kunnen vertaald worden in vele talen. Deze vertaling gebeurt
elektronisch en is hierdoor niet altijd perfect. Contacteer de leerkracht als het bericht niet duidelijk
is. Indien het inloggen niet lukt, aarzel niet om de leerkracht te verwittigen.
Wil je een berichtje sturen naar een leerkracht, directie of zorgcoördinator, dan kan dat. Ook de
leerkracht kan naar jou een privéberichtje sturen.
Gelieve het bericht te versturen tussen 8u en 18.30u.
Berichten die tijdens de stille uren of tijdens het weekend worden verzonden, kunnen later worden
beantwoord.
De volgende nieuwsbrieven krijgen jullie via Classdojo in januari en juni.

DE WERKBOEKEN
Zoals je misschien via de media al had vernomen, zijn er moeilijkheden met de levering van
de werkboeken aan scholen.
De school en de gemeente heeft er alles aan gedaan om voor een oplossing te zorgen.
De eerste weken zullen de leerlingen in bundels werken in plaats van in boeken.
Wij danken u voor uw begrip.

WANNEER IS ER IEMAND OP HET SECRETARIAAT?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voormiddag

Kathleen
Cony

Cony
Kathleen

Cony

Kathleen
Cony

Els

Namiddag

Kathleen

Kathleen

Kathleen

Els

De Schatkist – De Springplank

VERJAARDAGEN

Gezonde school
Verjaren is een feest, ook op school.
Bij een traktatie vraagt de school om enkel een
gemeenschappelijke traktatie mee te brengen. Vb. een cake, een
boek voor de klasbib …
Voorzie iets gezonds.
Snoep, chocolade, taart, chips, speelgoed en frisdrank zal terug
meegegeven worden naar huis met de jarige.
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MEDICIJNEN TOEDIENEN
De school dient geen medicijnen toe.
Enkel de dokter kan schriftelijk vragen aan de school om een medicijn
toe te dienen.
De school biedt EHBO aan en zal de ouders of begeleiders verwittigen
indien nodig.
Meer info hierover kan je vinden in de informatiebrochure (website).

ZORG OP SCHOOL

Zorgzame school

Als school vinden we het belangrijk dat we elke leerling(e) ondersteunen zodat hij/zij blijft
leren.
In een warm schoolklimaat willen we voldoende aandacht schenken aan talenten en
mogelijkheden om samen met het ganse team het beste uit onze leerlingen te halen.

Juf Lut is de zorgjuf van het 1e tot het 6e
leerjaar.

Juf Sandra is de zorgjuf in de kleuterschool.
In de lagere school is juf Inge de zorgjuf.

De zorgcoördinator voor beide scholen is juf Hilde.
Zij coördineert de zorg en legt contacten met ouders, CLB, ondersteuningsnetwerk...

NEDERLANDS OP SCHOOL
Voor een aantal leerlingen is het Nederlands een tweede of derde taal.
Het spreken van de moedertaal is belangrijk om het Nederlands te kunnen leren.
Toch willen we ook het belang benadrukken van het Nederlands buiten de school.
Een hobby in een sportclub, een jeugdbeweging, muziekschool … helpt om de
kennis van het Nederlands te verbeteren en draagt bij tot het beter begrijpen van
de lessen op school.
Meer informatie over hobby’s in Asse: www.huisvanhetkindasse.be/vrije-tijd/
We vragen aan meertalige ouders om een tolk mee te brengen indien ze het
Nederlands onvoldoende begrijpen en / of spreken.
De leerkrachten spreken Nederlands tijdens contacten met de ouders.

DE AGENDA
De agenda is het planningsinstrument bij uitstek.
Hierin worden alle taken en lessen genoteerd.
Zelfstandig werken is nog niet zo eenvoudig. Het is goed om als ouder een oogje in het zeil te
houden en te controleren dat taken gemaakt werden en de lessen werden geleerd.
Daarom vragen we om dagelijks, na een controle van het gemaakte werk, de agenda te
ondertekenen.
We vragen als school om het huiswerk niet te verbeteren. Zo krijgt de leerkracht een juist
beeld van de manier waarop het kind de leerstof verwerkte.
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DE HUISTAAKBEGELEIDING
In De Schatkist bieden we huistaakbegeleiding aan voor alle leerjaren op
dinsdag en donderdag.
Huistaakbegeleiding wordt aangeboden aan leerlingen die het thuis
moeilijk hebben om te studeren en waar de nodige begeleiding ontbreekt.
Voor het 1 e en 2e leerjaar voorzien we 30 minuten een taalactiviteit om de
kennis van het Nederlands te bevorderen, een half uur lezen en het maken
van het huiswerk.
e
Voor het 3 tot het 6 e leerjaar voorzien we een uur begeleiding bij het huiswerk.
De huistaakbegeleiding wordt gegeven door vrijwilligers en kost €1 per keer.
Dit bedrag wordt op de factuur verrekend via Spinibo.
Leerlingen die zich inschrijven voor de huistaakbegeleiding engageren zich voor het hele
schooljaar.
Voor De Springplank zijn we op zoek naar vrijwilligers om huistaakbegeleiding te geven.
Bent u bereid om een groepje van 2 e en/of 3e graad te begeleiden bij hun huiswerk, mag u
dit laten weten aan juf Hilde, de zorgcoördinator.

LEZEN - DE BIBLIOTHEEK
Lezen is héél belangrijk.
Dagelijks lezen we in de klas een kwartier om het leesniveau te doen
stijgen en het leesplezier te bevorderen.
De leerlingen van De Schatkist gaan elke maand naar de bib om daar
zelf boeken uit te lenen. Ze lenen boeken uit op de klaskaart en
hebben geen individuele bibkaart nodig.
De leerlingen van De Springplank ontvangen regelmatig boekenkisten
met een fijne selectie jeugdboeken.
De leesboeken van de bib worden nooit mee naar huis genomen.
Kleuters en leerlingen kunnen in de bib terecht voor FUNDELS.
Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve
manier. Fundels - AVI-boeken maken (leren) lezen leuker.
Fundels omvat een animatie aangevuld met leuke teken-,
speel- en doe-activiteiten.
Heb je interesse in Fundels en wil je wat hulp bij het opstarten? Geef een seintje en wij zorgen voor
begeleiding.

SCHRIJVEN
Een juiste pengreep is belangrijk om vlot en net te schrijven. De school
kiest er vanaf de peuterklas voor om driehoekig materiaal aan te bieden
om te schrijven en te kleuren.
Op deze manier willen we de juiste pengreep op een natuurlijke manier
laten ontwikkelen.

ZINDELIJKHEID
Zindelijk worden is een natuurlijk proces, maar ook een leerproces.
Je peuter leert begrijpen wat van hem of haar verwacht wordt. Hierbij kan
jij, als ouder, je kind stimuleren en positief aanmoedigen.
We vragen de ouders om de nodige inspanningen te doen om hun peuter
zindelijk te maken.
Informatie en tips over zindelijkheid kan je vinden op de website van kind
en gezin.
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VERLOREN VOORWERPEN
Voorzie alle spullen en kledij duidelijk van een naam om verloren
voorwerpen te vermijden.
Verloren voorwerpen worden door de school verzameld in een
doos. Je kind kan in deze doos kijken of het zijn spullen terugvindt.

AFWEZIG? VERWITTIG DE SCHOOL VÓÓR 8.30 UUR.
Opgelet! Sinds vorig schooljaar start de leerplicht op de leeftijd van 5 jaar.
De leerlingen van de 3e kleuterklas moeten dus dagelijks naar school komen.
Een te klein aantal dagen aanwezigheid op school, kan leiden tot een geweigerde overgang
naar het 1e leerjaar. Afwezigheden kunnen gewettigd worden door een doktersattest.
Voor de lagere school moeten alle afwezigheden gewettigd worden.
1 dag tot 3 dagen afwezig  Een briefje van de ouders is voldoende.
Deze briefjes zitten achteraan in de klasagenda. Elke leerling heeft 4 strookjes. Vanaf de 5e
afwezigheid moet je steeds een doktersbriefje hebben.
Meer dan 3 dagen afwezig  Een doktersattest is verplicht.
Afwezigheden omwille van persoonlijke omstandigheden, onder andere tandartsbezoek,
gemeente … moeten eerst worden goedgekeurd door de directie.
Gelieve afspraken met de tandarts, het gemeentehuis, … te laten plaatsvinden buiten de
schooluren.
Wanneer een leerling tijdens de schooluren de school verlaat, moet deze worden afgehaald in
de klas en moet er een document worden ondertekend bij de klastitularis.
Meer informatie over afwezigheden kan je vinden in het schoolreglement.

CORONA
Corona heeft ons land nog niet verlaten.
De school volgt steeds de maatregelen die opgelegd worden door de
overheid en de preventieadviseur.
De preventieadviseur kan de school afwijkende maatregelen opleggen.
-

De leerlingen moeten geen mondmasker dragen.
De leerlingen mogen samen spelen.
Lunch mag in de refter.
De leerlingen komen zoveel mogelijk strappend naar school (fiets, te voet, met de step).
Oudercontacten mogen doorgaan op school, met mondmasker.
Handen ontsmetten en voldoende verluchten van de lokalen blijven behouden.

DE SCHOOLREKENING
Elke 2 maanden bezorgt de gemeente jou een factuur.
Op deze factuur kan je de kosten terugvinden die vallen binnen de
maximumfactuur.
De rekening van de sportweek (6e leerjaar) wordt gesplitst in 2 betalingen. Een deel
komt op de rekening van oktober en een deel op de rekening van december.
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SCHOOLTOESLAG

In het zesde leerjaar kan u met een bewijs van schooltoeslag korting ontvangen op de
verblijfkosten van de sportweek. Dit bewijs moet u voor het vertrek aan het secretariaat of de
klasleerkracht bezorgen.

HET OUDERCOMITÉ
Onze beide scholen hebben een oudercomité dat activiteiten van de school mee helpt
organiseren en ondersteunt.
Op deze eerste schooldag zorgde het oudercomité voor een lekkere verrassing.
Dank je wel oudercomité!
Het oudercomité is steeds op zoek naar ouders die een handje willen toesteken of mee willen
helpen om activiteiten te organiseren.
Ben jij een geëngageerde ouder die zich af en toe eens kan vrijmaken tijdens de schooluren, laat
het dan weten aan de voorzitters van het oudercomité.
Voorzitter oudercomité ‘De Schatkist’:
Vanessa Decuypere, 0473/99.99.62 vanessa.decuypere@skynet.be
Voorzitter oudercomité ‘De Spingplank’:
Jelle Mertens, 0484/97.32.07 despringplank.oc@gmail.com

OUDERS GEZOCHT
De school zoekt ouders die willen helpen met het schillen van fruit, helpen met
lezen, een uitstap begeleiden …
Wil jij helpen om 1x per week fruit te schillen, een leesgroepje te helpen bij het
lezen of wil jij eens mee op uitstap, laat het zeker weten aan de school!
We hebben jullie nodig.
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INFOAVOND
We nodigen jullie uit op onze infoavond.

DINSDAG

DONDERDAG

MEER INFORMATIE NODIG?
Wil je meer informatie?
Raadpleeg zeker het schoolreglement en de informatiebrochure
op https://www.asse.be/gemeentelijk-onderwijs-asse
Of neem contact op met de school.

HOE KAN JE ONZE SCHOOL BEREIKEN?

Ons adres: GBS De Schatkist
Mollestraat 31
1730 Asse
Telefonisch: 02/452.95.24
Via mail: gbscentrum-krokegem@asse.be
Via Classdojo.
Via het secretariaat.
De juf of meester: Via Classdojo of de
agenda.
De zorgcoördinator: 0468/45.17.05
zorg.gbscentrum-krokegem@asse.be
Het CLB: 02/452.79.95

Ons adres: GBS De Springplank
Oude Dendermondsebaan 17
1730 Asse
Telefonisch: 02/452.95.25
Via mail: gbscentrum-krokegem@asse.be
Via Classdojo.
Via het secretariaat.
De juf of meester: Via Classdojo of de
agenda.
De zorgcoördinator: 0468/45.17.05
zorg.gbscentrum-krokegem@asse.be
Het CLB: 02/452.79.95
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IS NEDERLANDS NOG MOEILIJK?

Wij spreken Nederlands.
Begrijp je
wat ik
vertel?

Kan je
antwoorden op
een vraag?

Kan je
vertellen
wat je wil?

Begrijp je wat
er geschreven
staat?

Hoe kunnen we jou helpen met de Nederlandse taal?
Volwassenen.

asse.be/integratie

Nederlands leren
Kinderen.
- Taal-o-theek - Taalstages - Taalvakanties
- Voorleesuurtjes in de bibliotheek
- Taalsalon https://asse.bibliotheek.be/taalsalon
- Hobby’s: www.huisvanhetkindasse.be/vrije-tijd
Vul de brief van de integratiedienst in.
Geef de brief aan de juf of meester.
De dienst integratie zal jou contacteren.
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