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Beste ouder(s),

Met deze brief willen we jullie al meenemen voor de start van het schooljaar.

Deze wordt woensdag op papier nog bezorgd aan de leerlingen, zodanig dat de

strookjes dan liefst tegen donderdag terug meegegeven kunnen worden.

Van harte welkom aan jullie allen!

VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG

Voor wie graag nog info heeft betreffende de voor-of naschoolse opvang:

deze kan je terugvinden via de website van de gemeente Anzegem.

https://www.anzegem.be/buitenschoolse-kinderopvang

Opgelet! Zeker op tijd inschrijven!

Op woensdagmiddag zullen de kinderen van Ingooigem met de bus naar de

opvang van Vichte gebracht worden.

VRIJWILLIGERS

Voor de ondersteuning van de refter of van andere activiteiten, zijn we heel blij

te kunnen rekenen op de vrijwilligers.

Ben je vrij of ken je iemand die ons wil helpen?

Neem contact op met juf Veerle of iemand van het team.

VERJAARDAG

We vieren de verjaardag in de klas: uw kind brengt op de verjaardag niets mee.

We voorzien als school snoep en een speelgoedje.

Hiervoor wordt 3 euro op de rekening van september geplaatst.

https://www.anzegem.be/buitenschoolse-kinderopvang


WENMOMENTEN PEUTERS

Ken je ouders met een peuter die weldra zal starten?

Dan is het fijn om vooraf een dagje te komen proberen en reeds kennis te

maken met de juffen, de vriendjes en de klas.

Maak hen warm voor één van onze wenmomenten: 22 oktober, 21 januari en

13 mei: maak gerust reclame voor deze momenten!

OUDERCONTACTEN

Wij nemen heel graag de tijd voor tussentijds gesprek over de ontwikkeling van

jullie kind(eren). Daarom organiseren we in dit eerste trimester volgende

oudercontacten:

● donderdag 23 september (omgekeerd 10 minuten gesprek)

● donderdag 23 december

NIEUWE TRAITEUR

Dit schooljaar zal traiteur Willequet ons voorzien van lekkere en gezonde

maaltijden. Je kan het maandmenu terugvinden op de website:

klik hier

Om de 14 dagen smullen we frietjes op dinsdag. (niet meer op donderdag zoals

vorig jaar)

We vragen om op de strook onderaan aan te duiden wanneer je kind warm eet

op school.

NIEUWE FLUO’S

We kijken uit naar de levering van de nieuwe

fluo’s: op donderdag 16 september krijgt elke

leerling met de steun van de oudercomités een

nieuwe fluo!

We verwachten dat die dagelijks aangetrokken

worden.

In afwachting van de levering, vragen we dat

iedereen thuis nog een ander exemplaar

aantrekt om naar school te komen.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z2aGdNGc8Jq6QGZ1WJ7WZeeYJTNzXBL7


FRUIT op woensdag

Mede dankzij de steun van de oudercomités, wordt er

op woensdag Oog voor Lekkers-fruit aangeboden.

Dit start op 8 september: gelieve uw kind op de eerste

schooldag een gezond fruittussendoortje mee te geven.

SCHOOLVRIJE DAGEN

Nog even voor u opgesomd:

donderdag 28 en vrijdag 29 oktober

vrijdag 12 november

vrijdagnamiddag 24 december

maandag 25 april

woensdag 25 mei

STUDIE voor 4+5+6

Deze start vanaf maandag 6 september. We geloven in het belang van deze

studiebegeleiding. De kostprijs is dezelfde als bij de opvang en wordt geregeld

via de maandfacturen. Op de volgende dagen zal er o.w.v.

personeelsvergaderingen  geen studie zijn:

maandag 20 sept. /donderdag 21 okt./ maandag 22 nov. / dinsdag 7dec.

maandag 31 januari /dinsdag 15 maart /donderdag 21 april

maandag 9 mei /dinsdag 7 juni

FEEST OP SCHOOL

In Ingooigem plannen we op zaterdag 7 mei schoolfeest.

In de Engelhoek zal dit op zaterdag 11 juni doorgaan.

Daarmee houden we telkens op de zaterdag voor moederdag in Ingooigem en

de zaterdag voor vaderdag een event in één van onze scholen.

Dit maakt het plannen eenvoudiger als we jaarlijks deze data behouden.



COVID-19

Hieronder kan je de belangrijkste aandachtspunten terugvinden, waarbij wij

ook op jullie medewerking rekenen.

Handen wassen blijft zeer belangrijk! Voor we de klas binnengaan, voor en

na elke pauze en eetmoment, voor we naar huis gaan, wassen of ontsmetten

we de handen.

De kinderen worden gebracht en opgehaald zonder dat de ouders de

speelplaats of schoolgebouwen betreden …
Graag voldoende afstand houden bij het wachten aan de poort! Daar zijn de

mondmaskers nog steeds verplicht.

De leerkrachten dragen een mondmasker bij contact met ouders of bij

verplaatsing in en buiten de school.

Nog vragen?

Ons team staat paraat vanaf een kwartier voor schooltijd en een kwartier na

schooltijd.

We doen er alles aan om met uw kind en samen met u de beste school te

maken!

zorgcoördinator Liesbeth

liesbeth.derie@scholeningooigem.be

algemeen 056 77 92 46 (U7)

056 77  56 07 (U12)

directie Veerle Veys

veerle.veys@scholeningooigem.be

mailto:liesbeth.derie@scholeningooigem.be
mailto:veerle.veys@scholeningooigem.be


STROOKJE terug bezorgen tegen vrijdag 3 september/ aanduiden wat past:

NAAM LEERLING: ……………………………….    uit klas ……………….

Mijn kind eet warm op school
(wijzigingen steeds tijdig melden aan
de klasleerkracht)

0 maandag                0  dinsdag
0 donderdag             0  vrijdag

De leerkracht mag foto’s nemen van
onze zoon of dochter voor op de
schoolsite

0   ja 0   neen

De leerkracht mag foto’s nemen van
onze zoon of dochter voor op de
facebookpagina

0   ja 0   neen

De rekeningen zullen gemaild
worden.
Wij wensen de factuur toch nog op
papier te ontvangen.

0   ja 0   neen

Enkel voor wie nog geen
domiciliëring heeft en dit wenst aan
te vragen:
wij willen de betaling regelen via
domiciliëring:

0   ja 0   neen

Mijn kind zit in U12 en gaat met de rij
van de Ingooigemplaats naar huis

0   ja 0   neen

Mijn kind zit in U12 en gaat met de rij
van het Hoogveld naar huis

0   ja 0   neen

Mijn kind zit in het 4de of 5de of 6de
leerjaar en blijft in de studie op

0 maandag            0   dinsdag
0 donderdag

Mijn kind heeft een nieuw turnt-shirt
nodig. Hiervoor komt 9 euro op de
schoolrekening. (enkel voor lager)

0   ja 0   neen

Mijn kind mag een abonnement voor
zonnekind-zonnestraal-zonneland
aanschaffen. Dit komt extra op de
rekening. De exacte prijs vindt u op
https://www.uitgeverijaverbode.be/
(dit is vrijblijvend, enkel voor thuis)

0 doremini (jongste kleuters)
0 doremi (oudste kleuters)
0 zonnekind (eerste/tweede leerjaar)
0 zonnestraal (derde/vierde leerjaar)
0 zonneland (vijfde/zesde leerjaar)
0 Robbe en Bas (tweede leerjaar)

Handtekening ouder(s):

https://www.uitgeverijaverbode.be/

