Praktische informatie voor nieuwe leerlingen
Documenten die u ontvangt in september op de eerste infoavond.
Op de eerste infoavond van woensdag 5 september krijgt u een hele bundel met
documenten mee. Sommige documenten bevatten belangrijke informatie en kan u best
goed bewaren, andere documenten moet u nakijken en invullen.
Ontvangstbewijs
schoolreglement
–
inlichtingenfiche
–
schoolorganisatie – afwezigheidsbriefjes – uitnodiging infoavond –
activiteitenkalender – klasinfo - schooltoelage

Wanneer beginnen en eindigen de lessen?
We starten 's morgens om 8u40 en 's middags stoppen we om 12u15.
De kinderen hebben een kwartiertje speeltijd om 10u20.
De kleuters blijven tot 12u30 in de klas om te eten.
We starten 's middags allemaal om 13u30.
De kleuters hebben een kwartier speeltijd om 14u55 en om 15u25 eindigen de lessen.
De leerlingen vanaf het eerste leerjaar hebben om 15u10 een kwartiertje speeltijd,
begeven zich naar de rijen en om 15u30 eindigen de lessen.
Wij vragen u vriendelijk om op tijd te komen zodat uw kind de dag in alle rust kan
aanvatten!

Openingsuren en toezicht op school.
De school is geopend vanaf 8u.
Van 8u00 tot 8u25 is er betalend toezicht (€0,50) in de kleuterspeelzaal voor de
kleuters en in de refter voor de kinderen vanaf het eerste leerjaar. De leerlingen
mogen niet aan de poort of in de gangen rondhangen.
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Tijdens de middagpauze is er betalend toezicht (€0,75). Vanaf 13u15 kunnen de
leerlingen die naar huis gaan, terug binnen op school. De lessen starten om 13u30.

Vanaf 15u45 tot 16u45 is er betalend toezicht met huiswerkbegeleiding (€0,50) op
school. Voor de kleuters wordt er €0.25 extra aangerekend voor een knabbeltje.
De school sluit om 16u45 en op woensdagmiddag om 12u30.
Deze regeling geldt voor alle Edegemse scholen.
U bekomt een fiscaal attest via het secretariaat.

Brengen van de kinderen.
Kleuterafdeling (via de 2de poort in de Baron de Celleslaan).
Van 8u00 tot 8u20 worden alle kleuters opgevangen in de kleuterspeelzaal op de
eerste verdieping. De allerkleinsten worden vanaf 8u20 opgevangen in hun
muizenklasje.
Kleuters die na 8u20 toekomen, worden op de speelplaats afgezet. Er zijn aan de
achterzijde van het gebouw onder de luifel plekjes voorzien om de boekentassen te
plaatsen. De ouders kunnen nog even mee om de boekentas weg te zetten, nemen
afscheid en verlaten de speelplaats ten laatste bij het belsignaal.
Lagere school (via de hoofdingang, 1ste poort Baron de Celleslaan & poort van de
personeelsparking in de Drie Eikenstraat).

De leerlingen vanaf het eerste leerjaar worden opgevangen in de refter van 8u00 tot
8u20. (De leerlingen van het 1ste & 2de leerjaar mogen hun boektas in de gang plaatsen)
Vanaf 8u20 gaan de kinderen naar hun speelplaats. De kinderen die naar school
fietsen, rijden via de parking of stappen met hun fiets aan de hand over de
speelplaats. De ouders verlaten de school ten laatste bij het belsignaal.
We vragen om niet op de speelplaats of in de zaal te komen maar om afscheid te
nemen aan de knuffelzone.
Afhalen van de kinderen.
Tijdens de middag kunnen de kleuters om 12u15 worden afgehaald aan de klassen en
de leerlingen van het lager komen in een rij naar de hoofdingang.( Baron de Celleslaan)
Op woensdagmiddag om 12u15 volgen we de regeling van 's avonds.
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Kleuterafdeling. (via de 2de poort in de Baron de Celleslaan)
Om 15u25 gaat de bel en worden de poorten geopend door de ouders. De kleuters
worden afgehaald aan de klasdeuren aan de buitenzijde (de Krokodillen en de
Slingerapen aan de trap achteraan). De ouders die nog een kind in de lagere school
moeten afhalen, kunnen wachten tot het belsingnaal van 15u30 aan de achterdeur van
de gang van het 1ste en 2de leerjaar en moeten niet naar buiten.
Lagere school vanaf het 1ste leerjaar. (via de hoofdingang, 1ste poort Baron de Celleslaan
& poort van de personeelsparking in de Drie Eikenstraat).

Om 15u30 gaat een 2de bel en mogen de poorten geopend worden door de ouders.
Opgelet want om 15u25 gaat er ook al een bel om het einde van de speeltijd aan te
duiden. De leerlingen hebben zo 5 minuten tijd om samen met de leerkracht terug
naar de klas of zaal te gaan.
De leerlingen tot het 4de leerjaar worden aan de klas afgehaald. De leerlingen van het
5de en 6de wachten in de grote zaal. Zo bewaren we het overzicht.
De leerlingen die op verantwoordelijkheid van de ouders, alleen naar huis
mogen gaan, krijgen toestemming van de klasleerkracht om de school
zelfstandig te verlaten. Aan de poort van de schoolparking staat een
leerkracht om deze leerlingen in een rij over te zetten aan het zebrapad.
Omwille van de veiligheid mogen de ouders en andere leerlingen deze rij
niet hinderen.

Schoolgerief
In het kader van het kosteloos onderwijs vragen wij geen specifiek schoolmateriaal.
De kinderen krijgen het noodzakelijke materiaal in het begin van het
schooljaar. Natuurlijk is het voor kinderen leuk om een eigen
pennenzakje, latje, vulpen, ... te hebben. Dit kan motiverend werken.
Verloren materiaal van de school wordt door de kinderen zelf vervangen.
We vragen uitdrukkelijk een brooddoos, een snackdoosje en een drinkbus
mee te geven.

Buitenschoolse kinderopvang = SPEELCLUB.
Het gemeentebestuur van Edegem heeft voor alle scholen in Edegem dezelfde regels
opgesteld i.v.m. het opvangen van de kinderen als de school gesloten is.
De Speelcub is geopend vanaf 7u00.
De toezichters van de gemeente brengen om 8u00 de kinderen naar school.
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Om 16u45 (woensdag om 12u30) worden alle op voorhand ingeschreven kinderen in rij
begeleid naar de Speelclub waar u uw kind(eren) vóór 19u moet afhalen.
Deze inschrijving gebeurt via de website en met een paswoord.
Om alle documenten in orde te brengen moet u zich eerst aanmelden op hun kantoor:
Drie Eikenstraat 16 Edegem
Tel 03 289 21 10

Hoe kan ik me informeren?
Er is een algemene informatieavond in het begin van het schooljaar:
woensdag 5 september 2018.
Er zijn 3 oudercontacten en de kinderen in het lager onderwijs krijgen 4 rapporten.
De agenda of het heen-en-weerschriftje zijn belangrijke informatiekanalen.
Er zijn vergaderingen van de oudervereniging, de Vriendenkring en het Instituut
Willem Eeckelers (IWE) waarop iedereen welkom is. Over hun werking zijn er aparte
brochures beschikbaar.
De leden van de schoolraad zijn belangrijke aanspreekpunten.
U ontvangt bij de aanvang van het nieuwe schooljaar een groene schoolkalender.
We werken met digitaal platform smartschool om op deze manier alle ouders te
bereiken. Nieuwe ouders krijgen een login en wachtwoord om zich aan te melden. Wij
engageren ons om steeds binnen de 5 schooldagen te antwoorden.
Als u vragen heeft, kan u in eerste plaats steeds contact opnemen met de betrokken
leerkracht. Indien u wenst kan u natuurlijk altijd een afspraak maken met de directie
of de klimopcoördinator.
Op onze website www.bstkofschip.be kan u veel informatie terugvinden en u kan
steeds een mailtje sturen. (directie@bstkofschip.be)
Op deze website vindt ook een link naar ons schoolreglement.
Uitstappen worden via smartschool aangekondigd. We gaan er steeds vanuit dat alle
leerlingen tijdens de schooluren meegaan.
Voor de zee- en sportklassen organiseren we een extra infoavond.
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Maaltijden/Drank.
De kinderen kunnen ‘s middags naar huis gaan of brengen een eigen lunchpakket mee
of bestellen een broodje.
Elke morgen vraagt de leerkracht aan de kinderen wat ze ’s middags wensen. Voor
kleuters is het belangrijk om dit goed te melden via het heen-en-weerschriftje aan de
hand van het juiste kaartje. De kleuters van de derde kleuterklas moeten dit ’s
morgens verwoorden in de kring.
De toezichters in de refter zullen uw kind niet verplichten om alle boterhammen in de
brooddoos op te eten maar wel aanmoedigen (conform het gezondheidsadvies van Kind
en Gezin). Indien u het belangrijk vindt dat alle boterhammen worden opgegeten kan u
dat in de deksel van de brooddoos noteren.
Vanaf oktober kan je jouw kind per maand inschrijven zodat hij/zij elke middag een
kop soep krijgt. Bij kleuters willen we dit wel ontraden omdat dit moeilijk voor hen is.
De kinderen hebben steeds de mogelijkheid om lekker en gezond kraantjeswater te
drinken. Ze brengen een eigen beker mee naar de klas. Fruitsappen en melkproducten
zijn toegestaan tijdens het eten in de refter maar frisdranken en sportdranken zijn
nooit toegelaten!
Als tussendoortje moedigen wij gezonde snacks aan (fruit, groenten,...). Dit kadert in
ons gezondheidsbeleid en valt binnen de pijlers van onze school: groen & sport.
Koekjes die niet omhuld zijn met chocolade mogen ook.
Op woensdag is ENKEL fruit of een stuk groente toegestaan. Uw kind is automatisch
ingeschreven voor € 7.5 per schooljaar zodat uw kind 30 weken een stuk
fruit/groente door de school aangeboden krijgt.

Verjaardagen vieren.
Een verjaardag vieren is leuk voor klein en groot, dus ook voor onze kinderen. Een dag
in de belangstelling staan is het grootste cadeau. Een kleine en gezonde traktatie is
leuk maar is zeker geen verplichting. Omwille van het gezondheidsbeleid zijn
traktaties met chocolade en snoep verboden. Bij het uitnodigen van klasgenoten voor
een eventueel verjaardagsfeestje vragen wij om rekening te houden met de gevoelens
van alle kinderen. Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen. Gelieve geen
uitnodigingen in de school uit te delen.
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Huiswerk/toetsen in het lager.
Huiswerk wordt gegeven om bepaalde leerstof verder in te oefenen, te
automatiseren, te memoriseren.
In de lagere klassen is het beter om elke dag 5 à 10 minuten te oefenen voor lezen
i.p.v. 1 uur per week.
De tijd die de kinderen nodig hebben voor hun huiswerk zal in de loop van de jaren
toenemen.
In de hogere klassen wordt de planning op voorhand meegedeeld en dit in het kader
van ‘leren leren’.
Een uitgebreide visietekst staat op onze website.
Neem contact op met de klasleerkracht als u vragen heeft of als het huiswerk
regelmatig moeizaam zou lopen.

Turnen/Zwemmen.
De kleuters dragen best comfortabele kledij op de dagen dat ze turnen. Vanaf de
tweede kleuterklas zijn eenvoudige witte turnpantoffels gewenst.
De leerlingen vanaf het eerste leerjaar dragen een T-shirt, een short en
turnpantoffels. We vragen om een T-shirt van de school aan te kopen.(€7)
Wanneer de kinderen gaan turnen in de sporthal van de gemeente (het 5de en 6de
leerjaar) is aangepast schoeisel vereist (= turnpantoffels met witte zolen). Lange
haren moeten worden samengebonden.
Wij gaan zwemmen in het zwembad van Mortsel (€2,75) waar de kinderen zwemles
krijgen van de badmeester. De meisjes dragen een badpak of bikini en de jongens een
zwembroek (geen short). Het zwemgerief wordt bewaard in een zwemzak samen met
een kleine en een grote handdoek. Een badmuts is niet nodig.
De leerlingen van het 6de leerjaar mogen gratis zwemmen.
De uurroosters van zwemmen en turnen vindt u terug op onze website wanneer de
definitieve uurrooster gekend is. Wanneer een leerling zijn gerief niet bij heeft,
wordt dit tegen betaling ontleend. (€0,5 onkosten)

Extra verlofdagen voor volgend schooljaar.
Er zijn pedagogische studiedagen op woensdag 26 september.
(De 2de dag zal later worden bepaald i.f.v. de concrete noden op school)
Verlengd weekend vanaf woensdag 29 mei (Hemelvaart).
Verlengd weekend tot en met woensdag 12 juni (Pinksteren).
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