
augustus 2022

De Zenne - gazet

Beste ouders,
Beste leerlingen,

Joepie, op donderdag 01/09/2022 start het nieuwe schooljaar!
Wat zijn we blij dat we elkaar opnieuw zullen zien!
We ontvangen  jullie dan ook allemaal met open armen terug op school.
Onze leerkrachten hebben er zin in, en gingen deze week alvast aan de slag om jullie
donderdag een warm welkom te heten!

Dit schooljaar werken we  rond het pastoraal jaarthema: Vertrouwen uitstralen -
Lichtpuntjes. Dit zal geregeld terugkomen in onze lessen, thema’s, schoolfeest en zo verder.
Verder in onze Zenne Gazet leest u de nodige praktische informatie voor de start van het
schooljaar én een warme oproep om deel te nemen aan de klusjesdag voor Ouders én
leerkrachten op dinsdag 30/08/2022.

Tot volgende week!
juf Sjouke en alle juffen & meesters van basisschool De Zenne.
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Donderdag 01/09/2022

De school begint om 8u30 stipt

8u30 : Start lessen (poort toe)
15u15 : School gedaan (poort open)

Op woensdag ⇒ 11u50 School gedaan (poort open)

Nieuw dit schooljaar:
schoolpoorten

Ouders van de kleuterschool én ouders van de lagere
school kunnen beide schoolpoorten (groene poort in
Drootbeekstraat en grijze poort in Molenbeeksestraat)
gebruiken.

Tijdstip : 08u15 - 08u30 & 15u15 - 15u30
IBO/VNO : Altijd via Molenbeeksestraat.

Toevallig te laat? Bel aan via de glazen deur in de
Molenbeeksestraat 173 en ga naar het secretariaat.

Nieuw dit schooljaar:
ochtend

Elke donderdagochtend zijn de ouders van de lagere
school én van de kleuterschool welkom om samen
met de kinderen mee te gaan tot aan de klasdeur
(tussen 8.15 - 8.25 uur).
Je kan dan een babbeltje doen met de leerkracht, een
vraag stellen of een brief afgeven.

Om 8.30 uur stipt beginnen we met de lessen. Dit
betekent dat ouders om 8.25 uur niet meer mee naar
boven kunnen. De ouders die dan aan een klasdeur
staan, vragen we vriendelijk om het schoolgebouw te
verlaten.

Op andere dagen gaan de leerlingen van de lagere
school zelfstandig naar boven tussen 8.15 en 8.30
uur. De leerkrachten zorgen op dat moment voor een
warm onthaal in de klas. Als je kind dus pas om 8.30
door de schoolpoort komt, is je kind niet op tijd in de
klas.
De ouders van de kleuters zijn elke dag welkom
tussen de 2 poorten op de speelplaats tot 8.30 uur
(tot de eerste bel). Wij verwachten dat ouders bij de
eerste bel de speelplaats spontaan verlaten.

Ouders met een kindje in de eerste kleuterklas (K1)
mogen in de maand september elke dag meegaan tot
aan de klasdeur. Hiervoor kom je ten laatste toe om
8.25 uur.
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Nieuw dit schooljaar:
Einde schooldag

De school is gedaan om 15.10 uur. Om 15.15 uur
gaan de 2 schoolpoorten open.

De leerlingen staan per klas in de rij bij hun leerkracht
op de speelplaats. Ouders komen op de speelplaats
en halen hun kind(eren) af aan de rij.
Kinderen zeggen eerst dag aan de leerkracht voor ze
meegaan met de ouder.
Zo houden we overzicht op wie weg gaat.

Hebt u meer dan 1 kind op school, dan gaat u elk kind
bij de rij van zijn of haar klas ophalen.

Wij delen graag mee dat bovenstaande dingen (NIEUW)  in de opstartfase zitten, en dat we deze nieuwe
afspraken regelmatig zullen evalueren. Indien nodig zullen we bijsturen waar nodig. Uiteraard wordt dit dan met
al onze partners gecommuniceerd.

Communicatie
Brieven met informatie worden digitaal via Gimme en via mail verspreid. Het is
daarom heel belangrijk dat wij als school uw meest recente mailadres hebben.

Hulp nodig bij Gimme? Stel de vraag en wij helpen u zo goed mogelijk verder.

Brieven die je als ouders moet invullen en die je moet teruggeven aan de school,
worden op papier meegegeven in de klas.

Ouderontbijten In het begin van het schooljaar maken we graag kennis met
de nieuwe ouders, en zien we onze anders ouders heel graag
terug.
De kinderen tonen jullie graag hun nieuwe klas.

Jullie zijn welkom op volgende momenten voor een ontbijt
met de klas:

- L6 : donderdag 8 september
- L5 en K1: vrijdag 9 september
- L4 en K2 : maandag 12 september
- L3 en K3 : dinsdag 13 september
- L2 en L1 : woensdag 14 september

Start : vanaf 7.45 uur.
Om 9 uur krijgen de ouders van de klasleerkracht de
belangrijke informatie over de klaswerking mee. Het einde is
voorzien rond 10 uur. Het is zeker ok als je enkel bij het
ontbijt kan zijn, of als je pas om 09u aansluit.

Elke ouder brengt iets klein mee als ontbijt om te delen met
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enkele andere leerlingen/ouders.

Omgekeerde
Oudercontacten

De leerkracht nodigt elke ouder individueel uit voor een
omgekeerd oudercontact tussen 8 en 14 september.

Tijdens dit oudercontact kan u aan de leerkracht vertellen
over uw kind. Wat zijn de hobby’s? Wat vindt hij/zij leuk? enz
…
U krijgt hierbij ook informatie van de klasleerkracht.

Wie is wie? - Personeelsfiche

We verwelkomen dit schooljaar juf Aveline als nieuwe leerkracht in de lagere
school. We zijn blij dat zij samen met ons zal meewerken aan een warme school
voor al onze kinderen!
Jammer genoeg zijn er door omstandigheden enkele kleine wijzigingen. Het zou fijn
zijn als u dit al even bespreekt met uw kind, voor 01/09.

K0 juf Lucia meester Aron

K1 juf Saskia juf Lucia

K2 juf Sofie juf Fran

K3 juf Cindy juf Fran

L1 juf Karolien juf Lies

L2 juf Katrien juf Deba

L3 juf Lisbet juf Deba

L4 juf Liese juf Aveline

L5 juf Fien juf Aveline

L6 juf Lisa juf Aveline

Turnen / Zwemmen meester Jelle

Secretariaat juf Chiara

Zorgcoördinator juf Sofie

beleidsondersteuner juf Lore
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bredeschool coördinator juf Hazel

directie juf Sjouke

Juf Evy is tijdens de maand augustus bevallen van een meisje. Alles is goed gegaan.
Beiden stellen het goed. Juf Evy is nu op moederschapsrust.
Juf Nicky is zwanger en moet het van de dokter rustig aan doen.
Juf Fien en juf Lore zijn ook zwanger.
Het lijkt alsof de ooievaar ons dit schooljaar niet vergeten is.

Wij nemen afscheid van juf Fesli, juf Ella, juf Julie, juf Jessica en juf Myrthe. We
wensen hun succes toe met hun nieuwe professionele uitdaging.

Schoolregels

We zijn lief voor elkaar. Stop is stop! We houden de school
netjes.

Goede afspraken maakt goede vrienden.
De drie schoolregels vormen de basis van alles binnen onze schoolwerking en klaswerking.
Ze hangen op in elk klaslokaal en verspreid in het schoolgebouw.
We herhalen ze regelmatig, o.a. op de gezamenlijke afsprakenmomenten na elke vakantie.

Praktische afspraken schoolorganisatie schooljaar 2022 - 2023

De Zenne
Drootbeekstraat 8
(Molenbeeksestraat 173)
02/420.14.40
secretariaat@basisschooldezenne.be

We brengen elke dag onze agenda
/ ZOEF-map mee naar de klas.
Agenda dagelijks nakijken en
handtekenen.
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8u30 : START van de lessen.
Kom op tijd.

IBO / VNO (inschrijven!)
7u00 - 8u15
Middagpauze
15u25 - 18u15
Woe : 12u00 - 18u15

School van 8u30 tot 15u15.
De poort gaat dan pas open.
Op woensdag stopt de school om
11u50.

Leerplicht is voor alle kinderen
van 5 tot 18 jaar.

Kleuters in K3 moeten minstens
290 halve dagen naar school
zijn gekomen om toegelaten te
kunnen worden in L1.

De lunch (boterhammen, pasta,
rijst, salade…) zit in een lunchbox /
brooddoos met naam op.

elke dag = fruitdag
Tijdens de speeltijd van 10 uur
eten we fruit, dadels,  noten,
rijstwafel, cracotten …
(geen koekjes)
Zowel in kleuterschool als in de
lagere school.

Geen afval op school!
fruit > fruitdoos
water > drinkbus
lunch > brooddoos
Tijdens de speeltijd eten wij fruit of
een boterham (geen koekjes).

Schrijf overal je naam op!

We laten de
smartphone/spelconsole/ninten
do/psp … thuis.
Is het nodig dat uw kind een
smartphone meeneemt?
Dan blijft deze in de boekentas,
op STIL.

Verjaardagen worden gevierd in de
klas.
Wil je graag een traktatie
meebrengen? Kies voor fruit of
koekjes, cake of wafel.  Let op,
liefst individueel ingepakt.
We trakteren niet met snoep.

Kan je kind niet naar school?
Verwittig de school zo snel
mogelijk.

> 02/420.14.40

Vanaf dag 4 heb je in de lagere
school een doktersbriefje nodig.

L1-L6 + OKAN : turnzak met
t-shirt, gemakkelijke broek en
sportschoenen

Niet turnen = briefje van de dokter

L1-L6

zwemzak met
badpak/zwembroek met 2
handdoeken
Niet zwemmen = briefje van de
dokter

Planning staat in de
Zenne-gazet.

Communicatie gebeurt via Gimme
of via mail..

Papieren brieven = teruggeven aan
de klasleerkacht.
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Kalender schooljaar 2022 - 2023

EERSTE TRIMESTER
Woensdag 30 augustus : Wenmoment K0 (onthaalklas)
Donderdag 01 september : Start schooljaar om 8u30, stipt
Donderdag 08 september : L6 Ouderontbijt
Vrijdag 09 september : K1 - L5 Ouderontbijt
Maandag 12 september : K2 - L4 Ouderontbijt
Dinsdag 13 september : K3 - L3 Ouderontbijt
Woensdag 14 september : L1 - L2 Ouderontbijt
Do 08/09 - do 14/09 : Week van de omgekeerde oudercontacten
Woensdag 21 september : Pedagogische studiedag - Geen lessen
Woensdag 28 september: Alles op Wieltjes
Maandag 10 oktober : Facultatieve vrije dag
Dinsdag 25 oktober : Rapport
31 oktober - vrijdag 04 november : Herfstvakantie
Woensdag 09 november : Pedagogische studiedag - Geen lessen
Vrijdag 11 november : Wapenstilstand - Vrije dag
Donderdag 15 december : Kerstmarkt / Wintermarkt
26 december - 5 januari : Kerstvakantie

TWEEDE TRIMESTER
Dinsdag 17 januari : Rapport
Woensdag 18 januari : Pedagogische studiedag - Geen lessen
Woensdag 01 februari : Facultatieve vrije dag
20 februari - 24 februari : Krokusvakantie
Dinsdag 28 maart : Rapport
03 april - 14 april : Paasvakantie

DERDE TRIMESTER
Woensdag 26 april: Pedagogische studiedag - Geen lessen
Maandag 01 mei : Dag van de arbeid
Dinsdag 16 mei : Havenfeest
Woensdag 17 mei : Facultatieve vrije dag
Donderdag 18 mei : OLV Hemelvaart
Vrijdag 19 mei : Brugdag
Maandag 29 mei : Pinkstermaandag
Donderdag 22 juni : Klassenraad L6
Maandag 26 juni : Receptie 3KK
Dinsdag 27 juni : Uitreiking getuigschriften + Proclamatie L6
Donderdag 29 juni : Rapport
!! Vrijdag 30 juni 2023 : School / Les tot 11u50
Zaterdag 01 juli : Start zomervakantie 2023.

Nice to know :
Koffiemoment : Elke laatste vrijdag van de maand ⇒ 08u15 - 09u15
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Alles op wieltjes
Elke laatste woensdag van de maand is het Alles op Wieltjes. De leerlingen genieten
heel erg van het fietsen tijdens de 10-uur pauze!
Datum september: woensdag 28 september
Soms is het moeilijk om voldoende mensen te vinden die extra kunnen begeleiden
tijdens dit moment.
Kan jij je hiervoor een uurtje vrijmaken op woensdag, tussen 10.15 uur en 10.50
uur?
Je begeleidt 2 klassen op de speelplaats of op het pleintje voor de school, telkens samen met één of twee
leerkrachten.
Interesse? Stuur een mail naar loa@basisschooldezenne.be - dankjewel!

Brede school nieuws
- Ezelsoor in GC Nekkersdal: Zaterdag 03/09/2022 van 10u-15u

Haal gratis kaftpapier af in GC Nekkersdal om je schoolagenda mee te kaften. Je krijgt
ook een fijne goodiebag!

De bibliotheek verkoopt die dag ook veel boeken aan een kleine prijs, ga zeker een
kijkje nemen!

De fietsbieb is ook open deze dag! Je kan er een fiets lenen en betaalt enkel lidgeld
(20 EUR) en een waarborg (20 EUR).

Adres: GC Nekkersdal - www.nekkersdal.be
Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken
02 421 80 60 -  0471 80 23 64 - timo.vantyghem@vgc.be

- Voetbaltoernooi 31/08: in de tivoli wijk. Kom je ook?

- Inschrijven voor naschoolse activiteiten:
- in Nekkersdal (beeldend atelier, mini-basket, naaiproject, mini-voetbal,

theaterlab, creatief lab…)
=> inschrijven via GC Nekkersdal - www.nekkersdal.be
Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken
02 421 80 60 -  0471 80 23 64 - timo.vantyghem@vgc.be

- op school: Naschoolse Activiteiten starten begin oktober. Via  je kind ontvang
je een flyer. Via Gimme ontvang je zelf de online versie ervan.

- Heb je hulp nodig met inschrijven? contacteer
hazeldesmet@sint-goedele.brussels of bezoek haar op het secretariaat.

- Week van de mobiliteit: ook dit jaar organiseren we een strapdag. De communicatie
zal via gimme en brief verlopen.
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- Promo voor kunstjeugdbeweging BAZART Brussel

De BAZART-jeugdbeweging is op zoek naar kinderen!
Wat?
Wat is BAZART? Wij zijn een jeugdbeweging die speelt met kunst!
We spelen, zoeken, rennen, bedenken, springen, bouwen, dansen, fantaseren,
luisteren, breken, zingen,… met alles wat kunst is in de stad. Soms rustig, soms
hevig, alleen of met veel, soms laten we iets zien, meestal houden we alles voor
onszelf!

Wanneer?
Iedere zaterdagnamiddag van 14u tot 17u. De stad is onze uitvalsbasis en
inspiratiebron. Er zijn deelnemersweekends en in de zomer is er een kamp.

Inschrijven!?
Een jaar meespelen met BAZART kost 50 euro. De kost van materiaal en alle
uitstappen worden hiermee gedekt. Je kan je inschrijven via deze link!
https://opek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit/?entity=292&idRateActivity=&reser
vation=&type=138

Vragen?
Stel ze gerust aan BAZART Brussel via bazart.brussel@gmail.com of bel naar het
nummer 0488 91 81 92, dan kom je bij Prabesh terecht!

-
De brede school contacteren?

● Hazel De Smet
● Mailadres: hazeldesmet@sint-goedele.brussels

Speelplaats
Om onze speeltijd leuker te maken, zijn we ook nog op zoek naar speelmateriaal.
We zoeken bijvoorbeeld springtouwen, ballen, rolschaatsen, elastieken, kegels, een keukentje, …
Heb je thuis materiaal liggen dat niet meer gebruikt wordt? Dit kan je elke dag komen afgeven op
het secretariaat. Bedankt!
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In bijlage sturen we u ook het inschrijvingsformulier en de uitleg van IBO door, net
zoals brief van de wijzigingen van VNO (deze werden in juni ook al naar u
verstuurd.)

Vertalen / traduire / traduction : www.deepl.com/translator
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