VRIJDAGPOST: week 19 oktober
WEEKPLANNING:
Maandag 19/10

Kleuterthema’s:
P-K1A: Herfst in het bos
P-K1B: Herfst in het bos
K2-3A: Heksen
K2-3B: Heksen

L1/2/3: turnen
Dinsdag 20/10
Woensdag 21/10

Herfstwandeling rond de school P-K1A en P-K1B
(Zie themabriefje met extra uitleg: rubberlaarzen reeds van thuis aan hebben
aub.)

Donderdag 22/10
Vrijdag 23/10

K3A, K3B en 1e lj: heksendag: daguitstap.

WAT HOORT NOG BIJ DE POST:
●

P-K1A en P-K1B: zie themabriefje op website (www.vbsrol.be)

KORTE BERICHTEN:
Herfstwandeling + fluodag
Vrijdag 30 oktober is er een ‘fluodag’ op school. Wees creatief en kom in
‘fluokledij’ naar school.
Daarnaast gaat die dag de volledige school op herfstwandeling. Deelname is
verplicht. De kinderen vertrekken om 12.00 uur. De school zorgt voor een
warme maaltijd onderweg. Er wordt 2 euro per leerling aangerekend om de
kosten te dekken.

Laattijdig binnenkomen - vroegtijdig verlaten van de school. Dat kan niet zomaar !
De laatste tijd wordt de klas regelmatig gestoord door het laattijdig binnenkomen of vroegtijdig vertrekken van kinderen
uit de klas. In principe kan dit niet. Daar moet een goede reden voor zijn. Dat is wettelijk bepaald. Om een regelmatige
leerling te kunnen zijn ‘moet’ de leerplicht gerespecteerd worden en dus aanwezig zijn op school tijdens de klasuren.
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Kinderen kunnen dus niet zomaar tijdens de uren naar de dokter, de tandarts, een therapeut of een
revalidatiecentrum. Het kan alleen wanneer er urgentie is. Controlebezoeken en opvolgbezoeken horen daar niet bij,
ook niet voor het aanpassen van een beugel of bril, of het volgen van een therapie. …U meldt dat best ook zelf aan
uw dokter. Deze bezoeken moeten na de schooluren plaatsgrijpen, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de
directie van de school. Leraren mogen geen enkele toestemming daartoe verlenen. Doen ze dat toch, dan begaan ze
een professionele fout.
Indien u toch als ouder beslist om daar tegenin te gaan, dan kan dit. Weet dan wel dat uw kind een volledig dagdeel
moet thuis blijven en dat u een briefje voor afwezigheid moet gebruiken. Het betekent dat uw kind tijdens de uren van
dat dagdeel niet kan opgehaald of binnengebracht worden op school.
U verliest daarmee ook een beurt waar je je eigen briefje kan doen gelden als bewijs van afwezigheid.
U kunt als ouder tot vier keer per schooljaar een briefje schrijven dat de wettelijke afwezigheid van uw kind staaft. Na
de vierde keer is een doktersbriefje verplicht. Bij urgentie raadpleegt u best een dokter of tandarts. De dokter (en een
tandarts) kan altijd een wettelijke afwezigheid uitschrijven en doet dat ‘in eer en geweten’.
Uw kinderen hebben leerplicht en door het tekenen van een schoolreglement ook schoolplicht. Het betekent dus dat
bij het inschrijven van uw kind ook een ‘engagementsverklaring’ en een ‘toestemmingsformulier hebt ondertekend
waarin u zich akkoord verklaart met wat in het schoolreglement staat en er loyaal naar handelt omwille van uw kind en
de andere kinderen van de school. Daarom verwijs ik graag naar punt ‘afwezigheden’ onder punt 5 (5.1-5.2-5.3).
Wij hopen hiermee de toenemende vrijheden die sommige ouders nemen, hiermee te kunnen beperken en de kwaliteit
op onderwijs en opvoeding te waarborgen voor elk kind. Uw kind centraal, met degelijk onderwijs op maat van uw
kind.

Veiligheid fietsers Weimeersparking:
Tijdens de spits, wanneer auto’s de Weimeersparking op -en afrijden, kan het gevaarlijk zijn voor de fietsers.
Daarom vragen we dat alle fietsers de hoofdweg naar school nemen en niet de Weimeersparking. Zo vermijden we
onveilige situaties.

!!!ER ZIJN TE VEEL VERLOREN VOORWERPEN!!!
Nogmaals een oproep om ALLE kledingstukken, rugzakken en brooddozen van je kind te naamtekenen!
Woensdag 28 oktober zullen alle verloren voorwerpen uitgestald liggen aan de fietsenstalling. (Wanneer het
weer het toelaat.)
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