2013-2014

Van A tot Z … door de school

Welkom!

Beste ouders
Beste leerlingen

Na een deugddoende vakantie nemen we opnieuw de start voor een schooljaar met tal van
nieuwe uitdagingen. We zijn er zeker van overtuigd dat het ganse schoolteam zich opnieuw
zal inzetten om aan uw kinderen het onderwijs en de opvoeding te geven waarop ze recht
hebben. Dat ons gemeentelijk onderwijs aan kwaliteit voldoet, bewijzen de goede resultaten:
een flink stuk boven het Vlaams gemiddelde op de eindexamens OVSG (6de leerjaar) en de
vele goede resultaten van onze oud-leerlingen.

Ook blijven we onze zorgbrede manier van werken verder uitbouwen (we nemen hiervoor
een halftijdse leerkracht extra in dienst). Zodat voor elk kind (kinderen met moeilijkheden en
knappere kinderen) de nodige begeleiding voorzien kan worden.

Via allerlei activiteiten die we met en voor de kinderen en de ouders organiseren, hopen we
op een verdere spontane en vlotte samenwerking met alle ouders.
Ouders die interesse hebben om initiatieven aan te reiken of een handje toe te steken bij een
activiteit, zijn welkom!

We willen u nogmaals danken voor het vertrouwen dat u stelt in ons gemeentelijk onderwijs.

Duimend voor een fijn 2013-2014 voor elk van onze leerlingen vol boeiende leeravonturen
op maat van de klas en de kinderen

Steeds tot uw dienst
namens het schoolteam ‘De bonte pier’
Patricia Hauweele
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A
Afdelingen van “Gemeenteschool Middelkerke 2”
Gemeenteschool “ De bonte pier”
Bonte Pierstraat 22
8432 Leffinge
tel. 059 / 30 29 41
e-mail: debontepier@middelkerke.be

Gemeenteschool “’t Slijpertje”
Odiel Spruyttestraat 1
8433 Slijpe
tel. 059 / 30 02 97
e-mail: slijpertje@middelkerke.be

Gemeenteschool “De duinpieper”
Henri Jasparlaan 29
8434 Westende
tel. 058 / 23 51 03
e-mail: deduinpieper@middelkerke.be

Afwezigheid op school
De wet voorziet dat alle kinderen leerplichtig zijn voor een periode van 12 jaar, die
ingaat na de zomervakantie van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt.
Door het Vlaams Ministerie van Onderwijs wordt de controle over de aanwezigheid
van de leerplichtige kinderen op school nauwkeurig opgevolgd. Ouders die zich niet
aan de geldende reglementering houden, kunnen hiervoor sancties oplopen.
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Wat moet u weten?
1.

Kinderen die meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig zijn moeten
een doktersattest voorleggen.

2.

Voor afwezigheden wegens ziekte van minder dan drie opeenvolgende
kalenderdagen moet een verantwoord attest door de ouders voorgelegd worden.

3.

Kinderen kunnen slechts vier keer in de loop van een schooljaar van deze
tweede regeling gebruikmaken. Vanaf een vijfde afwezigheid is telkens een
doktersattest vereist.

4.

Afwezigheden waarbij de ouders familiale omstandigheden wensen in te roepen,
moeten vooraf aangevraagd en toegestaan worden door de directeur.

5.

Afwezigheden om met vakantie te kunnen gaan, mogen niet aanvaard worden.
Deze worden als een onwettige afwezigheid aanzien.

Deze reglementering geldt enkel voor de leerplichtige leerlingen.

Als school verzoeken we om elke afwezigheid van uw kind te melden bij aanvang van
de schooldag.

Aanwezigheid van min. 220 halve dagen de in derde kleuterklas
Vijf- of zesjarige leerlingen die wensen over te stappen naar het gewoon lager
onderwijs, moeten in het schooljaar voorafgaand aan deze overstap voldoende
aanwezig

geweest

zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende

Nederlandstalige kleuterschool.
Voor zesjarigen betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen, voor vijfjarigen
gaat het om 185 halve dagen aanwezigheid. Leerlingen die deze aanwezigheid niet
bereiken, kunnen toch in het gewoon lager onderwijs instappen op basis van een
taalproef die de kennis van het Nederlands peilt.

B
Boeken uit de bibliotheek
Er is de mogelijkheid om tweewekelijks met de klas naar de gemeentelijke bibliotheek
te gaan. Er kunnen boeken met de persoonlijke bibkaart uitgeleend worden. Draag er
zorg voor en volg de klasafspraken.
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De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdig terugbrengen of het
verlies van de boeken.

Busvervoer
Er is de mogelijkheid om van het gemeenschappelijk busvervoer gebruik te maken.
Informatie i.v.m. opstapplaatsen, uurregeling en kostprijs kunnen via het secretariaat
bekomen worden.

C
C.L.B.-begeleiding
C.L.B. Oostende
Hennepstraat 53
8400 Oostende

Tel. 059 / 70 21 00

Contactpersoon: Mevr. Gwenny Van Gaever

U kan het C.L.B. steeds contacteren i.v.m. leer-en gedragsproblemen van uw kind. U
krijgt er ook informatie i.v.m. verdere studiemogelijkheden na het basisonderwijs.
Een afspraak / aanvraag kan ook steeds via de school geregeld worden.

D
Directie
Patricia Hauweele
gsm: 0498 / 90 58 41
patricia.hauweele@middelkerke.be
Een afspraak maken kan altijd telefonisch, via de leerkracht of het schoolsecretariaat.
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Drank op school
- tijdens de speeltijd in de voormiddag en bij het middagmaal : alleen water.
- tijdens de namiddagspeeltijd : melk, chocomelk, fruitsap of water. Dit is op school
verkrijgbaar maar kan evengoed van thuis meegebracht worden.
Frisdranken (cola, sprite, limonade, …) en energiedranken (extran, aquarius, …) zijn
niet toegelaten.

- prijs melk :

0,35 euro

- prijs chocomelk :

0,40 euro

(beide met subsidie van het Ministerie)
- prijs fruitsap :

0,45 euro

E
Extra muros-activiteiten
- 5de en 6de leerjaar: bosklassen Heer-sur-Meuse
van maandag 5 mei tot vrijdag 9 mei 2013

Meer info hierover volgt.

F
Fietsen
Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de voorziene
fietsenstalling. Wie ’s middags of ’s avonds met de fiets naar huis gaat, wordt met de
rij begeleid …

5

Fluo-kazuifels
Alle leerlingen krijgen in het 1ste en in het 4de leerjaar een fluo-kazuifel van de school.
Wij vragen dat de kinderen de fluo-kazuifels steeds bij zich hebben, zo kan bij een
wandeling, een uitstap deze gedragen worden.
We vragen ook dat de kinderen deze dragen als ze te voet of met de fiets naar school
komen of naar huis gaan.

Fruitactie
Ook dit schooljaar heeft de school ingetekend op het fruitproject. Iedereen krijgt dan
op woensdag, als tienuurtje, een stuk vers fruit. Dit wordt een appel, een peer, een
kiwi, een mandarijn, …
Wil dan op woensdag geen koek als tussendoortje meegeven. Het is immers de
bedoeling de kinderen aan te zetten om meer fruit te eten.
Deelnemen aan deze actie kost 2,00 euro (normaal 6,00 euro maar mits subsidie
vanuit Europa is het 2 euro) voor 30 weken.
Zelf een stuk fruit meebrengen kan ook.

G
Gsm
Het gebruik van een gsm wordt op school
niet toegelaten.

H
Heen-en-weer-schriftje
Alle kleuters krijgen een schriftje dat elke dag meegaat in de schooltas. Hierin wordt
alle nodige informatie naar de ouders toe genoteerd / ingekleefd.
Ook schrijft de kleuterjuf er af en toe een kattebelletje over uw kleuter in.
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De ouders kunnen dit schriftje ook gebruiken om er zelf vragen / belangrijke weetjes
in te noteren.

Huiswerk
Alle taken worden in de schoolagenda genoteerd. Sommige opdrachten zijn tegen de
volgende dag, andere krijgen meer tijd. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun
werk leren plannen volgens de beschikbare tijd op een bepaalde dag (training,
muziekschool, …)
Gelieve de agenda dagelijks te ondertekenen.

K
Kalender
Een kalender met alle geplande activiteiten wordt met het schoolkrantje meegegeven.
Ook op de website is deze te raadplegen

Keuze levensbeschouwing
De ouders van de nieuw ingeschreven leerlingen dienen een keuzeformulier in te
vullen i.v.m. de keuze tussen één van de erkende godsdiensten of zedenleer.

Alle andere leerlingen kunnen hun vroeger gemaakte keuze wijzigen tot 8 september.
Een formulier hiervoor kan op school verkregen worden.
Na 8 september kunnen geen wijzigingen meer aanvaard worden.

Krantje
In de loop van het schooljaar geeft de school enkele
schoolkrantjes uit.

U krijgt zo een weergave van

bepaalde activiteiten die de leerlingen tijdens de
voorbije periode gedaan hebben; als ook de nodige
info over de komende activiteiten in de school.
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L
Leerkrachtenteam
peuter en 1ste kleuterklas

juffr. Karla Tampere
karla.tampere@onderwijs.middelkerke.be

2de kleuterklas

juffr. Monique Vastmans
monique.vastmans@onderwijs.middelkerke.be

de

3 kleuterklas

juffr. Steffi Boedt
steffi.boedt@onderwijs.middelkerke.be
juffr. Isis Decadt
isis.decadt@onderwijs.middelkerke.be

kinderverzorgster

juffr. Greet Coulier
greet.coulier@onderwijs.middelkerke.be

kleuterturnen

juffr. Lobke Weerbrouck
lobke.weerbrouck@onderwijs.middelkerke.be

1ste klas

juffr. Marijke Eneman
marijke.eneman@onderwijs.middelkerke.be

de

2 klas

juffr. Nadine Deceuninck
nadine.deceuninck@onderwijs.middelkerke.be

3de klas

juffr. Mieke Sterckx
mieke.sterckx@onderwijs.middelkerke.be

de

4 klas

juffr. Lyn Dewachter
lyn.dewachter@onderwijs.middelkerke.be

5de klas

juffr. Kaat Backers
kaat.backers@onderwijs.middelkerke.be

de

6 klas

juffr. Lotte Vansieleghem
lotte.vansieleghem@onderwijs.middelkerke.be

zorgcoördinator

juffr. Barbera Despodt
barbera.despodt@onderwijs.middelkerke.be
juffr. Inge Duprez
inge.duprez@onderwijs.middelkerke.be
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katholieke godsdienst

juffr. Nicole Saelens
nicole.saelens@onderwijs.middelkerke.be

niet-confes. zedenleer

juffr. Inge Blomme
inge.blomme@onderwijs.middelkerke.be

protestantse godsdienst

juffr. Ingrid Neels
ingrid.neels@onderwijs.middelkerke.be

lichamelijke opvoeding

meester Tim Seynaeve
tim.seynaeve@onderwijs.middelkerke.be

secretariaat

Kristien Van Brabant
deduinpieper@middelkerke.be

M
Maaltijden
De menukaart voor de komende maand hangt steeds in de eetzaal, zodat uw kind
ook zelf kan volgen wat er de komende dagen geserveerd wordt. Ook op de website
www.onderwijs.middelkerke.be kan de menu geraadpleegd worden. Op vrijdag is er
een dessert voorzien.
Het is natuurlijk ook mogelijk om boterhammen van thuis meegebracht in de eetzaal
op te eten. Voor wie het wenst is er ook elke dag gratis verse soep.
Bij het middagmaal wordt er voor iedereen gratis water geserveerd.

Zelf water

meebrengen mag natuurlijk ook.
Elke morgen wordt er genoteerd wie al of niet op school blijft eten.
Iedereen die over de middag op school blijft, betaalt 0,12 euro remgeld.

- prijs van een warme maaltijd kleuter

2,28 euro

- prijs van een warme maaltijd leerling

2,68 euro
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N
Naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang gaat door in de BKO “De Strandjutter”. Dit is een
gemeentelijk initiatief. Met het gemeentelijk busje worden de kinderen voor en na
schooltijd naar de school gebracht of afgehaald.
Info via de jeugddienst, verantwoordelijke Mevr. Ann Pille; tel. 059 / 31 95 75

O
Onkosten in het basisonderwijs
De nieuwe regelgeving structureert de kosten die gepaard gaan met het
basisonderwijs in vijf categorieën.

Per categorie wordt vastgelegd of, en zo ja,

hoeveel, kosten aan de ouders mogen doorgerekend worden.
De categorieën zijn:
1. kosteloos: kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het
nastreven van de ontwikkelingsdoelen
Vb. De school maakt gebruik van handboeken en werkboeken. Deze moeten
gratis ter beschikking gesteld worden. Zoals ook schrijfgerei, passers,
woordenboek, kleurpotloden, stiften, …
De volledige lijst kan op het schoolsecretariaat opgevraagd worden.
2. scherpe maximumfactuur: kosten voor activiteiten of materialen die niet
noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de
ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.
Vb. Het gaat hier om activiteiten zoals toneelbezoek, zwemlessen buiten het
schooljaar gratis zwemmen, sportactiviteiten, de eendaagse schoolreis,
aankoop van bepaald tijdschrift, …
Bedrag van de scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs:
25 euro per schooljaar voor de 2-en 3-jarige kleuters
35 euro per schooljaar voor de 4-jarige kleuters
40 euro per schooljaar voor de 5-jarige en leerplichtige kleuters
Bedrag van de scherpe maximumfactuur voor het lagere onderwijs:
70 euro per schooljaar.
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3. minder

scherpe

maximumfactuur:

kosten

voor

meerdaagse

extramurosactiviteiten (meerdaagse uitstappen).
Vb.

Het gaat hier om activiteiten zoals bosklassen, stadsklassen,

plattelandsklassen, …
Bedrag voor de minder scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs: 0
euro. Dit betekent niet dat kleuters niet op meerdaagse uitstap mogen gaan,
maar wel dat hiervoor geen kosten meer mogen aangerekend worden aan de
ouders.
Bedrag voor de minder scherpe maximumfactuur voor het lagere onderwijs: 390
euro voor het volledig lager onderwijs (dus niet per schooljaar).

4. bijdrageregeling: kosten voor services die de school aan de ouders aanbiedt en
waar de ouders geen gebruik van hoeven te maken.
Vb. Het gaat hier over: het toezicht, de maaltijden, de drankjes, …
De bedragen moet bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegedeeld
worden.
5. basisuitrusting: kosten voor een schooltas, een pennenzak, …
De ouders kunnen deze zaken naar eigen keuze aankopen, zodat ze de
prijsmarge zelf in de hand hebben. De school komt hier niet in tussen.

Ook voor het schooljaar 2013-2014 komt er een schooltoelage voor het
basisonderwijs. Deze schooltoelage kan ouders helpen om de kosten van de
maximumfactuur en de basisuitrusting mee te helpen betalen.
Meer informatie hierover vindt u op de website www.studietoelagen.be

Op het

schoolsecretariaat kunnen de nodige documenten opgevraagd worden.

P
Parkeren
Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, parkeren hun auto op de voorziene
parkeerplaatsen.

De politie vraagt met aandrang om niet op de fietspaden te

parkeren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking.
De kinderen moeten op de speelplaats worden afgehaald.
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Problemen of vragen
Wij zijn ervan overtuigd dat u als ouder soms met vragen zit. Of dat er zich tussen de
kinderen problemen voordoen…
Laat problemen of vragen nooit onopgelost en wacht zeker niet te lang om erover te
praten met de betrokken personen.
U kan altijd bij de directie terecht. Ook de leerkrachten zullen u graag helpen: voor
het begin of na de lesuren, een notitie in de agenda, een afspraak maken, …

R
Rapport
Er zijn twee grote proefwerkenperiodes: halfweg januari en eind juni. Tijdens deze
examens worden alle domeinen geëvalueerd. Na de periode is er een oudercontact
waarbij de toetsen ingekeken kunnen worden en er een evaluatie gegeven wordt.
Een concrete regeling en uitnodiging volgt.
Daarnaast is er ook om de 6 weken een “maandrapport” waarbij niet noodzakelijk alle
domeinen geëvalueerd worden. De leerlingen krijgen een rapport en de gemaakte
toetsen mee naar huis.
Het is altijd mogelijk om met de leerkracht hierover een gesprek te hebben bij
eventuele problemen / vragen.

Rekening
Op het einde van elke maand volgt een rekening van de gebruikte maaltijden en
dranken.

Op deze rekening vindt u ook de eventuele andere kosten terug

(uitstappen, sportklassen, remgeld,…)
Aan deze rekening is een overschrijving bevestigd. Wij vragen om deze rekening
onmiddellijk te vereffenen (overschrijvingsformulier gebruiken) zodat ook wij onze
rekeningen zonder problemen kunnen betalen.
De mogelijkheid om via domiciliëring te betalen is ook
mogelijk.

12

S
Schoolagenda
De leerlingen hebben een schoolagenda waarin de taken en de lessen genoteerd
worden. Vanaf het eerste leerjaar leren de kinderen een agenda te hanteren.

Ze

leren afspraken adequaat en bondig formuleren. Ze leren deze afspraken ook op te
volgen.

Ook de leerkracht geeft via de schoolagenda indien nodig allerlei info

omtrent activiteiten. Wil de agenda elke dag nazien en ondertekenen.
Het is als ouder belangrijk dat u niet enkel vlug een handtekening plaatst, maar ook
eens controleert of de geplande taken ook degelijk uitgevoerd zijn.
Vergeet niet: controle en aandacht van papa of mama zijn een aanmoediging voor de
kinderen.

Als ouder mag u gerust gebruik maken van de schoolagenda om eventuele vragen of
bemerkingen te noteren.

Schoolbestuur
Voorzitter:

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

Schepen van Onderwijs:

Bart Vandekerckhove

Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
tel. 059 / 31 30 16

Schoolraad “Middelkerke 2”
Voor onze drie afdelingen samen is er één schoolraad.
Hierin zetelen afgevaardigden die de belangen voor de verschillende geledingen
behartigen.
- geleding ouders: Dhr. Kurt De Buck, Dhr. Filip Delanghe en Dhr. Nico
Jonckheere
- geleding personeel: Mevr. Leen Naeyaert, Mevr. Joke Reunbrouck, Mevr.
Mieke Sterckx en Mevr. Monique Vastmans.
- geleding schoolbestuur: Dhr. Bart Vandekerckhove en Mevr. Janna RommelOpstaele.
- gecoöpteerde: Mevr. Kristine Van Brabant
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Een schoolraad zetelt voor een periode van vier jaar. Via de leden van de schoolraad
kan men bepaalde zaken ter bespreking aanbrengen. Meer info kan bekomen worden
in het secretariaat.

Schoolreglement
Het schoolreglement wordt bij inschrijving meegegeven en voor akkoord getekend.
Eventuele aanpassingen worden per brief medegedeeld.
Het is altijd mogelijk om een volledig reglement bij de directeur of het secretariaat te
bekomen. Het volledig schoolreglement is ook via de website raadpleegbaar.

Schooltoelage
De schooltoelage kan ouders helpen om de kosten van de maximumfactuur en de
basisuitrusting mee te helpen betalen.

Deze tussenkomst kan ook voor het

schooljaar 2013-2014 aangevraagd worden.
Meer informatie hierover vindt u op de website www.studietoelagen.be Ook op het
schoolsecretariaat kunnen de nodige documenten opgevraagd worden.

Schoolverandering
Een leerling kan, volgens de huidige regelgeving van het Ministerie van Onderwijs, op
om het even welke dag van school veranderen.

Ouders dragen hierbij alle

verantwoordelijkheid en moeten wel een grondige reden tot schoolverandering
kunnen opgeven.
De directie van de nieuwe school waar het kind ingeschreven wordt, moet de directie
van de vroegere school van de verandering op de hoogte stellen. Ook het aantal
dagen onwettige afwezigheid van de leerplichtige leerling moet aan de nieuwe school
doorgegeven worden.

Sport op school
Naast de gewone turn- en zwemlessen wordt er regelmatig op woensdagnamiddag
een sportactiviteit georganiseerd. De nodige info krijgt u via de schoolagenda.

14

T
Te voet / met de fiets
Kinderen die te voet of met de fiets naar huis gaan, worden ’s middags en ’s avonds
begeleid tot aan de kerk. Waar ze indien nodig veilig overgebracht worden.

Tijdschriften
De leerlingen kunnen zich vrijblijvend abonneren op:
-

voor 1ste kleuter: “Dopido”: 30 euro per volledig schooljaar

-

voor 2de kleuter: “Dokadi”: 30 euro per volledig schooljaar

-

voor 3de kleuter:”Doremi”: 30 euro per volledig schooljaar

-

voor 1ste en 2de leerjaar: “Zonnekind”:

-

voor 3de en 4de leerjaar: “Zonnestraal” : 35 euro per volledig schooljaar

-

voor 5de en 6de leerjaar: “ Zonneland” : 35 euro per volledig schooljaar

35 euro per volledig schooljaar

Deze tijdschriften zijn leerrijke weekbladen voor de kinderen. Ze staan boordevol
activiteiten, documentatie, opdrachten, oefeningen en verhalen. Ze sluiten aan bij de
gevolgde leerplannen. Wie hierop vrijblijvend wenst in te tekenen geeft dit door aan
de klastitularis ten laatste op vrijdag 6 september, het verschuldigde bedrag wordt in
een gesloten omslag meegegeven.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om zich vrijblijvend op andere tijdschriften of
leesboekjes te abonneren, folders hiervoor worden via de klas meegegeven.

Turnen
Alle nieuwe leerlingen krijgen gratis een turntruitje van de school.

De andere

leerlingen die een nieuw truitje nodig hebben (te klein, versleten) kunnen het oude
truitje inwisselen tegen een nieuw.
Voor sportschoenen en sportbroekje zorgt u zelf.

Het sportgerei brengen de

leerlingen mee in een sportzakje naar school.
Regelmatig brengen de leerlingen dit mee naar huis
om te laten wassen.
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U
Uurregeling

aanvang

einde

aanvang

einde

maandag

8u.45

11u.55

13u.15

16u.00

dinsdag

8u.45

11u.55

13u.15

16u.00

woensdag

8u.45

11u.30

donderdag

8u.45

11u.55

13u.15

16u.00

vrijdag

8u.45

11u.55

13u.15

15u.10

Wij verwachten dat alle kinderen stipt aanwezig zijn.
De schoolpoorten gaan ’s morgens open om 8u.00 (wie vroeger is, gaat naar de
voorschoolse opvang in de BKO “De strandjutter).

Om 16u.15 sluit de school en vertrekken de kinderen die dan nog op school aanwezig
zijn naar de naschoolse opvang in de BKO “De strandjutter” (info omtrent voor- en
naschoolse opvang : jeugddienst).

Op woensdag sluit de school om 11u.45.en op
vrijdag om 15u25.

V
Verjaardagen
Veel kinderen trakteren de klasgenootjes als ze jarig zijn.
Mogen wij vragen om deze traktaties sober te houden. Het is het gebaar dat telt en
niet de grootte of de hoeveelheid.
Denk misschien ook eens aan een stuk fruit of een zelfgebakken cake …
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Vriendenkring
In onze school is een actieve Vriendenkring aanwezig. Ze ondersteunen de school
op verschillende manieren:
-

bij het positief benaderen van de betrekkingen tussen de ouders, de leerlingen en
het schoolteam;

-

bij o.m. het bevorderen van de belangen van de school. Ze helpen mee om aan
de school de nodige uitstraling te geven.

-

Het bijeenbrengen van de nodige financiële
middelen om zo de werking van de school extra
te ondersteunen en ook de leerlingen zo nu en
dan een extraatje te geven.

Heeft u interesse in de werking van onze
Vriendenkring, laat het ons weten: altijd welkom!

Vrije dagen en vakantiekalender 2013-2014
vrije dag

vrijdag 4 oktober 2013
(pedagogische studiedag voor de leerkrachten)

herfstvakantie

maandag 28 oktober
tot zondag 3 november 2013

kerstvakantie

maandag 23december 2013
tot zondag 5 januari 2014

krokusvakantie

maandag 3 maart
tot zondag 9 maart 2014

vrije dag

woensdag 19 maart 2014
(pedagogische studiedag voor de leerkrachten)

paasvakantie

maandag 7 april
tot maandag 21 april 2014

vrije dag

woensdag 30 april 2014
(lokale verlofdag)
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vrije dag

donderdag 1 mei 2014
(feest van de arbeid)

vrije dag

vrijdag 2 mei 2014
(lokale verlofdag)

vrije dag

woensdag 28 mei 2014
(lokale verlofdag)

hemelvaartweekend

donderdag 29 mei
tot zondag 1 juni 2014

vrije dag

maandag 9 juni
(Pinkstermaandag)

zomervakantie

maandag 30 juni
tot zondag 31 augustus 2014

W
Website
www.onderwijs.middelkerke.be
Doorklikken naar De duinpieper

Beslist de moeite waard om er zo nu en dan eens
een kijkje te nemen.
Iedere klas kan er foto’s en teksten plaatsen.
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Z
Zwemmen
De zwemlessen gaan wekelijks of tweewekelijks door in het gemeentelijk zwembad
“Duinenbad” te Middelkerke.

De week dat er zwemles is, wordt dit in de

schoolagenda genoteerd.
We hebben als school beslist om de entrees voor het zwemmen met een gedeelte
van onze werkingsmiddelen te betalen.

Zo worden de zwemlessen (entree en

busvervoer) volledig gratis aangeboden!
Voor het 2de en 3de kleuter wordt er op dinsdag watergewenning gegeven. Ouders die
willen helpen bij het omkleden en zich kunnen vrijmaken, kunnen zich opgeven bij de
kleuterjuf.
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