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    Nieuwsbrief                

                                             4 september 2019 

        september 2015 

Beste ouders 

Na een warme zomer zijn we maandagochtend vol enthousiasme 
weer helemaal van start gegaan. 
Klassen werden geverfd, een nieuwe omheining geplaatst, de 
grote kuis werd voltooid en alle ramen kregen een grote beurt. De 
klaslokalen werden aangepast aan de noden van de groep, 
schoolmateriaal werd geleverd en nieuw schoolmeubilair werd 
aangekocht. 
Vol verwachting en hoop starten wij het nieuwe schooljaar. 
Gaan jullie met ons mee op pad? 

 
 
Vanuit ons jaarthema Katholiek Onderwijs Vlaanderen “Handen vol hoop” willen wij graag het 
nieuwe schooljaar onderweg zijn met jullie kinderen.  

 
Elk begin is een kans om verse indrukken op te doen, om toffe mensen te 
ontmoeten, om met nieuwe ogen te kijken. 
 
We gaan eraan beginnen! Het plan is gesmeed, de weg uitgestippeld, het 
doel bepaald, de ambitie gesteld.  
We gaan eraan beginnen! Het hoofd is fris, de geest open, het verlangen 
gegrond, de goesting groot.  
We gaan eraan beginnen! Met frisse moed, gespannen verwachting, gulle 
gedrevenheid, onmiskenbaar enthousiasme.  
We gaan eraan beginnen! We slaan onze handen vol hoop in elkaar en 
gaan van start.  
 
Wij wensen al onze leerlingen een leerrijk, gelukkig en hoopvol schooljaar! 

 
 

 

Enkele belangrijke mededelingen bij de start van het nieuwe schooljaar: 
- De prijs van het middagtoezicht bedraagt 0.30 euro/dag, een 20-beurtenkaart 6 euro en een 

jaarabonnement 40 euro. Deze tarieven zijn gelijk voor alle basisscholen uit de 

Scholengemeenschap Lanaken KBL. U kan – indien u dit wenst – het jaarabonnement via 

overschrijving betalen op rekening BE05 7350 0241 4375. De 20 –beurtenkaarten aan 6 euro 

worden bij de klasleerkracht betaald. 

De facturen van de opvang kunnen maandelijks nog steeds betaald worden via de rekening 

opvang BE80 7350 2983 6477. 

Hier is de prijs gestegen van € 0.85 naar €1 per begonnen halfuur; ook dit is een maatregel 

die genomen werd in overleg met alle basisscholen KBL. 
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- Verkeersouders. Wij zijn blijvend op zoek naar ouders die mee onze schoolstraat willen 

bemannen tussen 8.15u en 8.35u in de ochtend en tussen 14.50u en 15.15u na school.  

Indien u interesse heeft, kan u contact opnemen met de school 089/71 30 35 waarvoor dank! 

- Alle kinderen van de lagere school gaan vanaf vrijdag 20 september zwemmen in het  

zwembad Montaignehof te Lanaken. Onze kinderen zullen zwemmen op vrijdag tussen 

13u45 en 14u45 in een draaisysteem van drie weken. We starten met de klassen L1 en L3 op 

20 september, verder komen L2 en L5 en nadien L4 en L6 aan de beurt. De zwemkalender 

vindt u ook op onze website. 

De prijs voor de zwemlessen bedraagt nog steeds 5 euro. Hierin zijn huur zwembad, 

lesgevers van Sportwerk Vlaanderen en busvervoer inbegrepen. 

U kan kiezen om de zwemlessen per beurt, per trimester of per schooljaar te betalen. De 

kinderen zwemmen 10 keer tussen 20 september en 19 juni. Een jaarabonnement bedraagt 

50 euro en kan ook via overschrijving vereffend worden op rekening BE05 7350 0241 4375. 

De betalingen per zwembeurt of per trimester gebeuren via de klasjuf / -meester.  

Eventueel diplomazwemmen is niet inbegrepen in deze prijs. 

Elk kind is verplicht een badmuts te dragen volgens de zwemvaardigheden van het moment: 

zo zijn er drie kleuren groen, oranje, blauw. Eén eerste badmuts wordt aangeboden door de 

gemeente Lanaken, verderop bij verlies of beschadiging dient elk kind zelf een nieuwe 

badmuts aan te kopen aan €1 /stuk. Bij wissel niveau worden de badmutsen omgeruild. 

Leerlingen van L6 zwemmen gratis. 

Het kleuterzwemmen voor de kleuters van KD start na Pasen; meer uitleg volgt nadien. 

- Voor de turnlessen zijn er volgende afspraken gemaakt die u o.a. ook kan nalezen in het 

schoolreglement binnen het schooleigen deel. 

 De kleuters krijgen per week 2 lessen lichamelijke opvoeding. De 4-5-jarigen gebruiken 

hiervoor turnpantoffels.  

 Voor de lagere school wordt als turnkledij 1 gratis T-shirt met het logo van de school 

aangeboden, nadien betaalt men zelf € 8,00 voor een nieuw. Het verplichte zwarte broekje 

en de turnpantoffels dient u steeds zelf te kopen.  

 Tijdens sportdagen en schoolreizen wordt het T-shirt gedragen als dit samen zo vooraf wordt 

afgesproken. Dit bevordert de herkenbaarheid en de veiligheid van de kinderen. 

 Gelieve op dagen dat er turn- en/of zwemles is geen of zo weinig mogelijk juwelen te dragen. 

 Tijdens de turnlessen dragen de meisjes lang haar in een staart/vlecht/knot. 

 

- Wanneer kinderen alleen naar school komen of vanuit school alleen naar huis mogen 

vertrekken, vragen wij hiervoor een schriftelijke toestemming / bevestiging van de ouders. 

Ook wanneer kinderen de school verlaten om aansluitend naar de academie te gaan of naar 

een andere naschoolse activiteit, vragen we het bijgevoegde document in te vullen. 

Wij gaan ervan uit dat kleuters steeds gebracht en gehaald worden door (groot)ouders. Zij 

gaan niet met broer of zus alleen naar huis. 
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- In de loop van de maand september organiseren wij wederom infoavonden waarbij u kan 

kennis maken met de juf – meester van jullie kind en de werking in de klas. 

Voor de Lagere school gaat dit door op dinsdag 17 september, voor de kleuterschool op 

dinsdag 24 september telkens om 19.30u. De open klasdag van de ouders L1 staat gepland 

op woensdag 18 september vanaf 10.40 uur. 

- De wijzigingen schoolreglement en regelgeving zijn weldra terug te vinden in de aangepaste 

documenten op de website van onze school www.tbieske.be 

- Kinderen die thuis gaan eten, komen ten vroegste om 13.00u terug naar school;  

vanaf dan is er weer toezicht op de speelplaats. 

U kan aangeven via bijgevoegd document of uw kind op school overeet of naar huis gaat 

tijdens de middagpauze. 

 

Kalender 

Dinsdag 17 september Infoavond Lagere School   19.30u 

Woensdag 18 september Open klasdag L1 om 10.40 uur 

Donderdag 19 september Bezoek aan woonzorgcentrum voor L6       

Vrijdag 20 september Zwemmen L1 en L3 

Maandag 23 september Vergadering oudercomité 19.30u 

Dinsdag 24 september Infoavond Kleuterschool   19.30u 

Woensdag 25 september  Pedagogische dag: leerlingen hebben geen les 

Donderdag 26 september Startviering in de kerk voor alle leerlingen LS en KD om 10.50u.  Van harte welkom! 

Vrijdag 27 september Zwemmen L2 en L5 

Donderdag 3 oktober Wandeling – sponsortocht Lagere school  

Vrijdag 4 oktober Plaatselijke vrije dag     /    Dag van de leerkracht 

Vrijdag 11 oktober Zwemmen L4 en L6 

Woensdag 16 oktober Kijkdag Kleuterschool 

Donderdag 17 oktober Bezoek aan woonzorgcentrum voor KD        

Vrijdag 18 oktober  Zwemmen L1 en L3 

Dinsdag 23 oktober Bezoek aan de bib te Lanaken voor lagere school – KB - KD 

Vrijdag 25 oktober Zwemmen L2 en L5         
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Vrije dagen van het eerste trimester. 
 
Pedagogische studiedag: woensdag 25 september 2019 
Facultatieve verlofdag: vrijdag 4 oktober 2019  
Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019 
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 
Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020 
 

Vrije dagen van het tweede trimester 
 

Facultatieve verlofdag: maandag 27 januari 2020 
Pedagogische studiedag: woensdag 12 februari 2020 
Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 01 maart 2020 
Paasvakantie: van maandag 06 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 
 

Vrije dagen van het derde trimester 
 

Dag van de Arbeid: vrijdag 01 mei 2020 
Pedagogische studiedag: woensdag 13 mei 2020 
O.H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei en brugdag vrijdag 22 mei 2020 
Pinkstermaandag: 01 juni 2020 
De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020.  
 

Belangrijke data 
 

Sint op school: donderdag 5 december 2019 
Carnaval op school: vrijdag 21 februari 2020 
Vormsel: zondag 3 mei 2020 
Eerste Communie: zaterdag 23 mei 2020 
Schoolfeest: zondag 07 juni 2020 
Proclamatie: maandag 29 juni 2020 
 

- We herhalen voor u nogmaals de nieuwe schooluren vanaf 2 september 2019 
 

 

 

Woensdag 

    

8u35 9u25 50 min Lestijd 1 

9u25 10u15 50 min Lestijd 2 

10u15 10u30 15 min pauze 

10u30 11u20 50 min Lestijd 3 

11u20 12u10 50 min Lestijd 4 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

Startuur Einduur Duur Lestijden 

8u35 9u25 50 min Lestijd 1 

9u25 10u15 50 min Lestijd 2 

10u15 10u40 25 min pauze 

10u40 11u30 50 min Lestijd 3 

11u30 12u20 50 min Lestijd 4 

12u20 13u20 60 min pauze 

13u20 14u10 50 min Lestijd 5 

14u10 15u00 50 min Lestijd 6 
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