NIEUWSFLASH
SCHOOLJAAR 2017-2018

Beste ouders,
In deze nieuwsflash vinden jullie alvast de eerste richtlijnen voor het nieuwe schooljaar.
Ikzelf en mijn team heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen in
BSGO De Baan.
Frank Thienpont,
directeur

EEN DAG OP DE BAAN…
LESVERLOOP
Voormiddag

Namiddag

8u40 – 9u30
9u30 – 10u20
10u20 – 10u35
10u35 – 11u25
11u25 – 12u15

Lestijd 1
Lestijd 2
SPEELTIJD
Lestijd 3
Lestijd 4

12u15 – 13u15

MIDDAGPAUZE

13u15 – 14u05
14u05 – 14u15
14u15 – 15u05

Lestijd 5
SPEELTIJD
Lestijd 6
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OCHTEND

De schoolpoort opent om 7u00. Alle leerlingen worden opgevangen door de studiejuf in de studieklas
(laatste klas achterblok).
Tot 8u10 zijn er alleen kinderen toegelaten in de betalende opvang. Vanaf 8u10 wordt de poort geopend
voor alle leerlingen, wordt het gratis en vanaf dan valt het kind onder de hoede van de school.
Alle leerlingen die vanaf 8u10 op school aankomen, begeven zich naar de speelplaats achteraan.
Het is uitgesloten dat er kinderen in de gangen lopen, spelen, wachten.
Om het overzicht te bewaren vragen wij dan ook om deze regeling te respecteren.
Kleuters:
Andere leerlingen

kleuterspeelplaats onder afdak
speelzone binnen de afbakening/speelzone klimtoestel

MIDDAG

Kinderen van de lagere school die tijdens de middagpauze thuis gaan eten worden overgezet op het
zebrapad. Vanaf 13u00 kunnen ze terug op school terecht. De schoolpoort wordt dan opnieuw geopend.
De meeste leerlingen blijven op school en kunnen onder begeleiding hun broodmaaltijd nuttigen. Wegens
voorlopig gebrek aan de refter zal dat noodgedwongen in de klassen gebeuren.

AVOND

De school eindigt om 15u05. Leerlingen die afgehaald worden, gaan eerst buiten.
Leerlingen die niet afgehaald worden zijn verplicht met de begeleide rij de school te verlaten of blijven
in de betalende opvang.

OPVANG OP SCHOOL

Voor- en naschoolse opvang is betalend: € 0,75 per begonnen half uur.
Ochtend

Middag

Avond

Woensdagmiddag

(gratis vanaf 8u10)

(gratis vanaf 13u00)

(gratis tot 15u35)

(gratis tot 12u45)

7u00 – 8u10: € 0,75/ per

12u00 – 13u00: € 0,50

15u35 – 18u00: € 0,75 per

12u45 – 18u00: € 0,75

begonnen half uur

per begonnen half uur

begonnen half uur

Opvang in eigen school gebeurt door eigen personeel tot 18u00. Gelieve deze tijden als uitersten te
beschouwen en te respecteren. Op pedagogische studiedagen is de school gesloten en wordt er geen
opvang voorzien.
Er is geen samenwerking meer met externe partners.
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ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL
’s Middags kan men op school de boterhammetjes opeten. Zoals eerder meegedeeld in een brief van de
stad Mechelen wordt voor de middagopvang een bedrag van € 0,50 aangerekend in alle Mechelse scholen.
Onze school biedt gratis water aan, bij voorkeur brengt uw kind een gemarkeerde drinkbus mee en deze
kan gratis aan de Sipwell gevuld worden.
Dit is de gezondste keuze en kadert volledig binnen het gezondheidsbeleid van onze school.
Om de afvalberg op school zo klein mogelijk te houden is het aangewezen om andere toegestane dranken
(bv. fruitsap, fristi, chocomelk) over te gieten in een drinkbus. Hopelijk kunnen wij rekenen op jullie
medewerking!
Speelgoed, snoep, glazen flesjes en frisdranken zijn verboden in de school.

Tarieven
Middag
T-shirt
Zwemkaart

€ 0,50 per middag
€ 6,00 (eerste t-shirt is gratis)
€ 10,00 (4 beurten + vervoer)

Water wordt gratis aangeboden via onze gekoelde drankfonteinen.

RAPPORTEN
Herfstrapport................................................................. vrijdag 17 november 2017
Winterrapport .................................................................... vrijdag 2 februari 2018
Lenterapport ............................................................................ vrijdag 27 april 2018
Zomerrapport............................................................................ vrijdag 29 juni 2018

OUDERAVONDEN
Ouderavond 1 ............................................................... maandag 27 november 2017
Ouderavond 2 .................................................................. maandag 19 februari 2018
Ouderavond 3 ............................................................................. maandag 7 mei 2018
........................................................................... (Op verzoek van de klasleerkracht)
Ouderavond 4 + Proclamatie L6 .. .........................................dinsdag 26 juni 2018

EXTRA MURO UITSTAPPEN
2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
6de leerjaar

Bonte Beestenboel
Zeeklassen
Pennenzakkenrock

maandag 18 t.e.m. woensdag 20 juni 2018
maandag 12 t.e.m. woensdag 14 maart 2018
donderdag 28 juni 2018

SCHOOLFEEST
Zaterdag 26 mei 2018
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VAKANTIES EN SCHOOLVRIJE DAGEN
Woensdag 18 oktober 2017 ................................................................................... Pedagogische studiedag
Van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017 ........................... Herfstvakantie
Van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 .............................. Kerstvakantie
Woensdag 31 januari 2018 ..................................................................................... Pedagogische studiedag
Van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018 .......................... Krokusvakantie
Woensdag 21 maart 2018 ....................................................................................... Pedagogische studiedag
Van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 ................................................ Paasvakantie
Maandag 30 april 2018 .............................................................................................. .Facultatieve verlofdag
Dinsdag 1 mei 2018 ........................................................................................................... Dag van de arbeid
Woensdag 2 mei 2018 ...............................................................................................Facultatieve verlofdag
Woensdag 9 mei 2018 ...............................................................................................Facultatieve verlofdag
Donderdag 10 mei 2018 ......................................................................................................... Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei 2018 ............................................................................................................................... Brugdag
Maandag 21 mei 2018 ........................................................................................................... .Pinkstermaandag
Vrijdag 29 juni 2018 ........................................................................................ START ZOMERVAKANTIE!!!
(Vanaf 12u15 is de school gesloten en start de vakantie, er is geen opvang in de school!)
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