praktische gids
2017 - 2018

Biebuyckstraat 1  9850 Nevele
Tel: 09/ 371 57 79
info@leefschoolklavertje4.be
www.leefschoolklavertje4.be

Beste ouders,
Ik neem met plezier de taak over van Katie om deze mooie school verder vorm
te geven. Al ga ik nu nog door een periode van zoeken en ontdekken. Als je me
tegenkomt, vertel gerust wie je bent.  Alleen zo leren we elkaar kennen.
In deze infogids vinden jullie de praktische informatie van het nieuwe
schooljaar 2017-2018.
Geef alle aandacht aan GIMME ons digitaal infokanaal. Elke week vindt u er
alle praktische informatie en prachtige foto’s terug… het kloppend infohart van
Klavertje Vier! Naast met quickstarter die mee in het infopakketje zit, wordt er
op de eerste leefgroepvergaderingen extra tijd gemaakt om het werken met
gimme nog beter onder de knie te krijgen.
Mogen wij u vragen alle belang te hechten aan de l eefgroepvergaderingen.
Enkel de eerste datum heeft een plaats op de kalender . Projecten worden
immers niet op voorhand gepland, maar gaan mee met wat leeft bij de
kinderen. Uw aanwezigheid is nodig en zorgen vaak voor de uitbouw van een
sterke betrokkenheid en welbevinden van zowel kinderen, ouders als team.
Waarvoor dank!
Reserveer bovendien een plaatsje in jullie agenda voor het ouderoverleg,
het moment bij uitstek om het hele leefschool gebeuren van dichtbij te kunnen
volgen.
Iedereen ook welkom in d
 e kerngroep, een groep geëngageerde ouders
(“oud” en nieuw!), de trekkers van een werkgroep…
Ons speel-en dierendomein is prachtig om  als kind in te mogen opgroeien.
Werkgroep groen zet maandelijks een werkvoormiddag vast waar beurtelings
de ouders van 1 leefgroep bij aansluiten. Vele handen maken het werk licht(er).
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten.
Alle data vindt u terug op de jaarkalender, ook op Gimme wordt u herinnerd
aan elke activiteit op school of specifiek voor de leefgroep van je kind.
Wie nog vragen heeft … steeds welkom ! U kan ons bereiken via telefoon
09/371.57.79 of mail info@leefschoolklavertje4.be
Kristien Vandendriessche, directeur
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Een schooldag
Voormiddag

8u35 (bel om 8u30) tot 12u10

Namiddag

13u30 tot 15u00
13u30 tot 15u50

Toezicht door het team: ochtend
middag
avond

op maandag en vrijdag
op dinsdag en donderdag
7u45 tot 8u30
tot 12u30 op woensdag
tot 13u30 op andere dagen
tot 15u15 op maandag en vrijdag
tot 16u15 op dinsdag en donderdag

Opvang

Betalend toezicht/naschoolse opvang is er  tot 18u, op vrijdag tot 17u!
Alle prijzen onder voorbehoud

Op maandag en vrijdag :

Op dinsdag en donderdag
Studie zelfstandig huiswerk

van 15u15 tot 16u00
:
€1,60
van 16u00 tot 16u30
:
€0,75
van 16u30 tot 17u00
:
€0,75
van 17u00 tot 17u30
:
€0,75 (niet op vrijdag)
van 17u30 tot 18u00
:
€0,75 (niet op vrijdag)
van 16u15 tot 17u00
:
€1,60
van 17u00 tot 17u30
:
€0,75
van 17u30 tot 18u00
:
€0,75
van 17u00 tot 17u30  enkel Vogelnest & Sterrenkids

Het 4-uurtje  kost € 0.25
Wanneer uw kind langer dan 18u in de opvang moet blijven (op vrijdag langer dan
17u), verwittigt u de school vooraf. De bus brengt uw kind dan onmiddellijk na school
naar de gemeentelijke opvang.
Op woensdag en tijdens de vakanties kan je ook een beroep doen op de buitenschoolse
opvang. Ook bij facultatieve vrije dagen of pedagogische studiedagen kunnen de kinderen
terecht bij de gemeentelijke opvang. Vooraf inschrijven is dan noodzakelijk
Bolleboos, C.Buyssestraat
Nevele
Harlekijn, Hansbekedorp 30 Hansbeke
Kadeeke, Stationsstraat 11
Landegem
Verantwoordelijke: Mevr. Kristien De Cocker

09 / 321 92 66
09 / 321 92 67
09 / 321 92 68
09/321 92 24

Bij onverwachte omstandigheden verwittig je Fina rechtstreeks 0497 61 03 77

Verkeersveiligheid
We hebben rondom onze school heel wat parkeerplaats. Pas wel op dat je de
fietspaden niet blokkeert, ook niet voor even. De parking op het domein is
voorbehouden aan personeel en de schoolbus.
Doe bij het binnenkomen op het domein steeds de poort dicht. Het is een
goede gewoonte, zo houden we onze kleintjes weg van de straat.
De gemeente Nevele maakte ism de scholen een schoolroutekaart. Zo vind je
de veiligste weg als je te voet of met de fiets komt.

Zorgbeleid, evaluaties en oudercontact
Onze zorgcoördinator Ilka Van hoogenbemt organiseert en volgt besprekingen
met leerkrachten, ouders, CLB en externe begeleiders op en zorgt voor een
vlotte communicatie.
Zij helpt de leerkrachten met hun zorgvragen, neemt testen af en houdt
dossiers digitaal bij.
Bovendien is zij de vertrouwenspersoon op school.
Vóór elk oudercontact wordt een klassenraad gehouden, waarop de directeur,
de leerkracht, de CLB-consulente en eventueel de extra begeleiders (logo, kine,
revalidatie,…) aanwezig zijn.
Deze besprekingen, evaluaties en opvolgingen worden doorgenomen met de
betrokken ouders voor of tijdens het oudercontact.

dinsdag 7 november 2017
maandag 15 januari 2018
donderdag 19 april 2018 (op uitnodiging voor extra bespreking)
dinsdag 26 juni 2018

Je kan een gesprek hebben met de directie, zorgcoördinator, leerkracht
levensbeschouwing en/of de CLB-consulente na afspraak.

Sport op school
Turnen: gaat door in de sporthal in Nevele en voor de allerkleinste in onze eigen zaal.
Vanaf het 3e kleuter gaan we te voet naar Oostbroek (net over de brug).
Turnkledij: sportbroekje, t-shirt, turnpantoffels zonder zwarte zool met kousen
in turnzakje.
Gelieve alle stukken te naamtekenen.
Zwemmen:
De 3e kleuters van de neuzen gaan 5x zwemmen en dit in het 3e trimester.
De zwembeurten voor het lager gaan door in Zomergem. Elke klas gaat 5x
zwemmen gebundeld in periodes, behalve het 2elj die 15x gaan zwemmen.
Zwemdata krijgen jullie mee in het agenda. Er staat overal 1 reservedatum
gepland in de kalender.
Zwemkledij: zwempak of zwembroek, badmuts verplicht te aankoop in het
zwembad (€2) in gepaste kleur (de kleuren die aangeven hoe goed de kinderen kunnen
zwemmen helpen de badmeesters met hun toezicht) Bij vergeten of nieuwe badmuts nodig,
wordt € 2,00 aangerekend.

Wanneer uw kind niet mag meesporten vragen we een doktersbriefje, alleen
dan kan uw kind op school blijven.  Wanneer uw kind zijn/haar zwempak niet
mee heeft, gaat het echter wel mee en betaalt u de busrit.
Bovendien besteden we alle aandacht opdat onze kinderen veel zouden
bewegen.  Naast onze uitdagende speelplaats, organiseren we regelmatig
sportactiviteiten.
Tijdens de lessen geven we bewegingstussendoortjes of net rustgevende
lichaamsoefeningen.
Onze kinderen kunnen sportmateriaal ontlenen tijdens de speeltijden.
In juni organiseren we een sportatelier voor de hele school.
Zet de Scholenveldloop op 8 oktober alvast in jullie agenda!

Een schoolongeval
Een ongeval op school tijdens de schooluren of opvang.
Stappenplan:
1. Je ontvangt een Ethias-formulier: Je laat dit document onmiddellijk bij het
eerste doktersbezoek en/ of ziekenhuisopname correct en volledig invullen.
2. Je bezorgt dit ingevulde formulier zo vlug mogelijk terug op het secretariaat.
3. Je betaalt zelf de onkosten (dokter, apotheek, ziekenhuis)
4. Je vraagt bij de mutualiteit een attest met vermelding van onkosten en
remgeld.
5. Je houdt alles goed bij en wacht af tot je bericht krijgt van de
verzekeringsmaatschappij van school.
Meer informatie kan je krijgen op het secretariaat.

Forum
Tweewekelijks sluiten we de week af met een forum. Hier tonen de
leefgroepen waarmee ze bezig geweest zijn, passeren de dieren uit de
axenroos, er wordt verteld, gezongen en getoond. Ouders zijn altijd
uitgenodigd.

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)
De vaste CLB consulte zit elke maand met de zorgcoördinator samen om
lopende zaken te bekijken. Bij georganiseerde overlegmomenten met ouders is
zij vaak ook aanwezig als verdere opvolging nodig is.
Daarnaast zijn jullie als ouder ook vrij om zelf contact op te nemen met een
zorgvraag.
De begeleiding gebeurt in een sfeer van veiligheid, vertrouwen en dialoog.
CLBGO! Deinze-Eeklo - Team Deinze-De Pinte
Polderdreef 42 - 9840 De Pinte
Telefoon: 09/386  29 37 of 09/282 43 17
Fax: 09/380 06 65

Onkosten en betalingen
We werken op onze school met een domiciliëringssysteem voor de betalingen
van maaltijden, vervoer, activiteiten,…
De facturatie gebeurt via Scholengroep 24 in De Pinte.
Jullie krijgen in het begin van elke maand een factuur met een overzicht van de
onkosten van de voorbije maand. Jullie kunnen de rekening controleren en bij
betwisting reageren binnen de 7 dagen. Hiervoor kunnen jullie terecht op het
secretariaat.
Wij houden rekening met de minimum- en maximumfactuur (zie
schoolreglement).

School- of studietoelagen
U kan een school- of studietoelage aanvragen voor alle kleuters en leerlingen in
uw gezin. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog
mag zijn. Daarnaast spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school een
rol.
Vul het ontvangen formulier correct in en stuur het naar de Dienst
Studietoelagen. Het secretariaat helpt jullie graag verder!

Projectgeld bij de kleuters
Met het projectgeld kunnen de kleuters hun extra wensen i.v.m de uitgevoerde
projecten verwezenlijken. Er wordt een maximumbedrag van € 10,00 per
schooljaar gevraagd. Dit is echter geen verplichting. De begeleider is samen
met de groep verantwoordelijk voor de klaskas, het overzicht kan ten allen tijde
opgevraagd worden.

Verloren voorwerpen
Jassen, truitjes, mutsen, dozen of zelf sokken raken wel eens verloren.
Genaamtekende spullen echter vinden hun eigenaar snel terug. Verloren
voorwerpen zonder naam kan je vinden aan het bord vlakbij de koffieklas.
Verstandig dus om af en toe eens langs te lopen en de aanwezige verzameling
te bekijken.

Levensbeschouwelijke vakken
Er is een vrije keuze in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Bij elke nieuwe inschrijving voor het lager onderwijs wordt het keuzeformulier
voor Levensbeschouwelijke vakken ingevuld door de ouder of de
verantwoordelijke.
Jaarlijks kan men zijn keuze wijzigen, uiterlijk op 30 juni van het vorige
schooljaar. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken, dient schriftelijk via
een officieel vastgelegd document een nieuw keuzeformulier aan te vragen bij
de directeur en correct in te vullen.

Niet aanwezig op school
Iedereen is wel een keertje ziek. Verwittig dan bij voorkeur de leerkracht of het
secretariaat.
Weet dat we elke afwezigheid moeten geregistreerd, ook bij de kleuters!
Bij leerplichtige leerlingen die afwezig zijn wegens ziekte en de periode van drie
opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijden, volstaat een verklaring
gedateerd en ondertekend door de ouder of de verantwoordelijke. Een
dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend
worden.
Nadien is een medisch attest door een arts vereist.
Voor andere reden van afwezigheden is een toelating vooraf van de directie
vereist, graag een telefoontje vooraf.
Problematische afwezigheden worden bijgehouden en begeleid door het CLB.

Pedagogische activiteiten en uitstappen
We proberen elke dag opnieuw actueel en levensecht onderwijs aan te bieden.
Waarnemingen buiten de school worden steeds vooraf gemeld.
Verplaatsingskosten en toegangstickets zijn ten laste van de ouders.
We gaan ervan uit dat iedereen mee gaat en dat iedereen daarvoor de
toestemming geeft zonder tegenbericht van de ouders. Wie geen toestemming
heeft om deel te nemen aan de geplande activiteit, neemt deel aan de
dagelijkse activiteiten op school in een andere leefgroep.

Ons schoolrestaurant
De kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, betalen €0,20/dag
voor het middagtoezicht. Zij kunnen zelf een lunchpakket meebrengen en/of
bestellen maandelijks soep, een warme maaltijd of een broodje.
Traiteur Willequet uit Kluisbergen levert de maaltijden en de broodjes.
Soep
Warme maaltijd
Vleesvervanger
Broodje

Kleuters
€ 0,80
€ 2,65
€ 3,10
€ 3,15

Alle prijzen onder voorbehoud

Leefgroep 3
€ 0,80
€ 3, 35
€ 3, 80
€ 3,15

Leefgroep 4
€ 0,80
€ 3,50
€ 3,90
€ 3,15

Leefgroep 5
€ 0,80
€ 3,80
€ 4,20
€ 3,15

Het gezondheidsbeleid
We blijven de ramen openzetten tijdens de speeltijd en gaan zoveel mogelijk
naar buiten.
We blijven elke dag 5 glazen water drinken, de kinderen kunnen ten alle tijde
naar het toilet, mits goede afspraken natuurlijk.
We blijven elke voormiddag fruit eten.
Een plaatselijke fruitleverancier blijft fruit leveren om op woensdag samen te
genieten van alle soorten fruit en groenten.
We vragen uiteraard nog steeds om voor de namiddagspeeltijd een gezond
tussendoortje mee te geven.
Geen brikjes, geen papiertjes, geen afval op onze school!
Vergeet de koekendoos niet te naamtekenen, een berg verloren koekendozen
is ook niet MOS (Milieu Op School)!
We blijven veel bewegen doorheen de klas, we zitten niet stil!
Wie last heeft van allergieën waar we als school rekening mee moeten houden,
vult tijdig de invulstrook in wanneer deze in gimme verschijnt. De
zorgcoördinator maakt daarvan een overzicht op en verwittigt de betrokken
teamleden. Voorzie zelf alternatieven voor je kind bij verjaardagstraktatie enz
… Bij voorkeur spreek je dit rechtstreeks af met de klasleerkracht.

Mee met de schoolbus!
Je kan dagelijks gebruik maken van onze schoolbus.
Om op het onverwachts mee te kunnen rijden, bij elke verandering en bij
ziekte, vragen wij u om de busbegeleider (die de lijsten bijhoudt) tijdig te
verwittigen op het nummer 0498/900013
Het vervoer is gratis voor elke kleuter en rechthebbende leerling.
Rechthebbende
=  kleuter & > 4km ts school en domicilie
Niet-rechthebbende
= < 4km ts school en domicilie  als onze school
       niet de dichtste GO- school is
Kostprijs voor niet-rechthebbende leerling: € 1,50 per rit of € 150 per jaar.
Vanaf het 3e kind is dit gratis.
De betaling gebeurt via facturatie.
Elke leerling die met de bus meereist, wordt verondersteld zich aan het
schoolbusreglement te houden.

Schoolvakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: van ma 30 oktober tot en met zo 5 november 2017.
Kerstvakantie: van ma 25 december 2017 tot en met zo 7 januari 2018.
Krokusvakantie: van ma 12 februari tot en met zo 16 februari  2018.
Paasvakantie: van ma 2 april tot en met zo 13 april 2018.
Hemelvaartsweekend: donderdag 10  & 11 mei 2018.
Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018.
Start zomervakantie: vrijdagmiddag 29 juni 2018.

Facultatieve vrije dagen
maandag 9 oktober 2017
maandag 30 april  2018

Kindvrije dagen (pedagogische studiedagen)
woensdag 20 september 2017.
woensdag 24 januari 2018.
woensdag 21 maart 2018.

Belangrijke data om te onthouden en te reserveren
Ouderoverleg

26 september, 5 februari en 14 juni

Kerngroep

12 september, 4 december, 8 maart en 6 juni

Herfstopruim

25 november 2017

Grootouderfeest 20 maart 2018
Schoolfeest

27 mei 2018

Groen werkvoormiddagen

14 oktober met hulp van de Neuzen
9 december met hulp van het Vogelnest
20 januari met nadien nieuwjaarsdrink
10 maart met hulp van de Ikkers
21 april met hulp van de Sterrenkids
19 mei met hulp van de Bloemen&bijtjes

