Gemeenteschool Boekhoute
Boekhoutedorp 3
9961 Boekhoute
09/373 69 06
gbsboekhoute@assenede.be
www.gemeenteschoolhetankerboekhoute.be
Beste ouders,
We wensen al onze leerlingen een zeer goede start.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wij zullen er voor zorgen dit
vertrouwen waard te blijven door onze stevige inzet voor de opvoeding en de ontwikkeling van alle
kinderen.
Wij staan klaar om met elke klasgroep een boeiend en leerrijk schooljaar te doorlopen.
Hierbij heeft de aandacht voor elk individu apart en ook het functioneren binnen de groep een
belangrijke plaats.

Lestijden
Een schooldag is als volgt ingedeeld :
voormiddag van 8.30 uur tot 12.05 uur
namiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur
Voor een vlotte start van een schooldag is het meer dan wenselijk dat uw kind op tijd aanwezig is.
De schoolpoort gaat open om 8.15 uur. Van dan af is er toezicht.
Na de middag gaat de schoolpoort opnieuw open om 13.15 uur

Infovergadering
Jullie worden reeds uitgenodigd op de infovergadering van donderdag 6 september om 19.30 u. in
de klas van jullie kind.
De leerkracht zal de klas- en schoolafspraken toelichten. Er wordt ook een woordje uitleg gegeven bij
de gebruikte methodes.
Om praktische redenen vragen wij om het onderstaand strookje maandag met je kind mee te geven.

Schoolteam
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar

Isabeau Van de Velde
Maarten Lippens
Els De Craemer

Godsdienst
N.C.Zedenleer
Lich. Opv.

Luc Meyvaert
Isabel Dellaert
Hilde Nuytinck

Turnen op dinsdag
Zwemdata zie bijlage

Ziekte/afwezigheid kind
Voor de lagere school :
De verificateur vraagt steeds een schriftelijk bewijs (van de ouders of
dokter) bij ziekte vanaf een halve dag.
Een doktersattest is vereist :
-

als uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is,
indien u gedurende het lopende schooljaar reeds 4 keer een zelfgeschreven ziektebriefje
binnengebracht hebt,

Vanaf 5 halve dagen onwettig afwezig wordt het CLB ingeschakeld.
Voor andere afwezigheden raadpleegt u best vooraf het schoolreglement. Soms is VOORAFGAANDE
TOESTEMMING van de directie noodzakelijk.

Abonnementen
Het is mogelijk diverse tijdschriften aan te kopen via de school. Al deze abonnementen worden
natuurlijk vrijblijvend aangeboden. Om de administratieve rompslomp in de klassen tot een
minimum te beperken, opteren we voor jaarabonnementen.
Bestelformulieren worden via de klas verspreid.

Schooltoelage
Vanaf 2008-2009 voerde de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de
lagere school.De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin
bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn.
Aanvragen :
via www.schooltoelagen.be
of via papieren weg : formulieren kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
Aanvragen voor dit schooljaar zijn mogelijk vanaf 1 september 2018 tot 1 juni 2019
Meer vragen : communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be of op het schoolsecretariaat

Ik wens iedereen een fantastisch schooljaar toe.
Als je vragen hebt, kan je steeds bij mij terecht om een passende oplossing te zoeken.
Pedro Haers,
directeur

Ondergetekende, ouder van ……………………………………………….
O zal aanwezig zijn met …………personen
O zal niet aanwezig zijn.

