A

Aankomen
››
››
››
››
››

Wees welkom!
Je komt binnen via de poort van de tuin.
Kom op tijd: de school start om 8u25.
Is de bel gegaan? Wacht dan op de stenen terwijl je kind naar binnen gaat.
Bij regen mag je kind onmiddellijk naar binnen door de bruine deur. Ouders
blijven op de speelplaats.
›› Breng je je kind tijdens de schooluren? Verwittig dan liefst op voorhand de juf of
meester. Je belt aan bij de deur van de kapel.
›› Zie ook: Middageten

Afval
›› Wij vinden het milieu zeer belangrijk en dat willen we ook onze leerlingen leren.
Dit doen we onder andere door het afval juist te sorteren.
›› In de lagere school is er een beurtrol om de speelplaats proper te houden
›› 1 keer per jaar poetsen we onze straat, het budget dat we daar mee verdienen
gaat uit naar de bosklassen
›› Wij promoten herbruikbare verpakkingen (koekendoos, brooddoos, drinkbus,…)
›› Zie ook: Eten en drinken

Advent
›› Zie Kerst

Afwezig
›› Is je kind langer dan 2 opeenvolgende dagen ziek? Dan heb je een medisch
attest (doktersbriefje) nodig.
›› Is je kind slechts 1 of 2 opeenvolgende schooldagen ziek? Dan volstaat een
ingevuld briefje van de ouders dat je achteraan in de agenda kan terugvinden.
Maximum vier keer per schooljaar kan je als ouder een briefje schrijven. Vanaf
de vijfde keer heb je een doktersbriefje nodig.
›› Je verwittigt de school zo vlug mogelijk (dit mag telefonisch) en je bezorgt het
briefje zo vlug mogelijk aan de school.
›› Bij speciale afwezigheden, zoals bijvoorbeeld trouwfeest,… mag je gerust de
directeur aanspreken.

Agenda
›› Zit je kind in de lagere school? Dan krijgt hij of zij een agenda aangepast aan het
leerjaar.
›› Onze leerlingen noteren in de agenda hun taken, lessen, brieven en spullen om
mee te brengen.
›› Ouders moeten de agenda elke dag handtekenen.
›› Zie ook: Brieven

B

Bibliotheek - bibbus
›› De bibbus is een bus vol met boeken, die aan onze school parkeert. Dit wordt
georganiseerd door stad Antwerpen.
›› De bibbus is er voor kinderen van de 3e kleuterklas en voor alle kinderen van
het 1ste tot en met het 5de leerjaar.
›› Het zesde leerjaar gaat drie keer per jaar naar bibliotheek Permeke.

Betalingen
›› Zie Rekeningen

Bingel
›› Bingel is een digitaal leerplatform voor leerlingen en leerkrachten van het lager
onderwijs. Bingel kan je zowel thuis als op school gebruiken.
›› www.bingel.be

Blogs
›› Op de website van de school kan je ‘links’ vinden naar de verschillende
klasblogs. www.st-maria-antwerpen.be/blogs/
›› De leerkrachten vinden het super als je reageert!

Bosklassen
›› De leerlingen van het derde leerjaar gaan in het voorjaar op bosklassen.
›› Bosklassen = 3 dagen genieten in Westmalle.
›› We organiseren een infoavond om alles uit te leggen.

Brieven
››
››
››
››
››

C

Wij vinden het belangrijk om je op de hoogte te houden.
Maandelijks schrijven we een nieuwsbrief over onze school.
Kleuters krijgen elke week een heen-en-weer boekentas mee naar huis.
Sommige brieven worden alleen met het oudste kind meegegeven.
Zie ook: Agenda

Carnaval
››
››
››
››

We vieren carnaval de week vóór de krokusvakantie, op woensdag.
Kinderen mogen verkleed komen, maar dit is niet verplicht.
Speelgoedwapens mogen niet.
Wij bakken pannenkoeken voor de kinderen.

CLB
››
››
››
››

Een CLB is een Centrum voor LeerlingenBegeleiding.
Het CLB is er voor leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties.
Het CLB geeft informatie, hulp en begeleiding.
Artsen, psychologen, pedagogen,… werken in een CLB samen om een leerling
te begeleiden.
›› Ook jij kan met vragen bij het CLB terecht:
VCLB De Wissel – Antwerpen
Campus Oost
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
03 637 50 60
www.vclbdewisselantwerpen.be
›› Zie ook: Medisch schooltoezicht

Communie
››
››
››
››

D

Je 1e communie doe je in het 2e leerjaar.
Je plechtige communie doe je in het 6e leerjaar.
Onze school organiseert dit niet.
We kunnen wel doorverwijzen naar verschillende parochies.

Drank
›› Zie Eten en drinken

Directeur
›› Onze directeur is Koen Tubeeckx.
›› Je kent hem snel. Hij staat elke ochtend aan de schoolpoort. Spreek hem gerust
aan!

Driekoningen
›› We vieren driekoningen, tenzij 6 januari in de kerstvakantie valt.
›› Voor de leerlingen van de derde kleuterklas en eerste leerjaar. Zij mogen
verkleed als koning naar school komen.

E

Eten & drinken
›› Geef je kinderen water mee naar school, in een drinkbus.
›› Boterhammen of een gezonde lunch geef je mee in een brooddoos.
›› Koekjes doe je in een doosje, de plastieken verpakking laat je thuis. We vragen
je om geen chocoladekoeken mee te geven. Het spaart de kleuterjuffen heel
wat werk uit!
›› Elke woensdag is het bij ons fruitdag. Op woensdag geef je dus geen koeken
mee, enkel fruit. Zorg ervoor dat je kind het fruit makkelijk kan eten.
›› Probeer altijd een gezonde maaltijd mee te geven.
›› Schrijf de naam van je kind op de brooddoos, de koekendoos, de drinkfles,… Zo
vinden we ze steeds terug!

Examenperiode
›› De kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar hebben een examenperiode.
›› 2x per jaar zijn er examens: voor de kerstvakantie en op het einde van het
schooljaar.

F

Fiscaal attest
›› Wij geven het fiscaal attest mee met de kinderen.
›› Het attest is opgebouwd uit kosten van de voor – en nabewaking en de refter.
›› Het attest loopt over een kalenderjaar (januari-december) en dus niet over een
schooljaar (september-juni).
›› Het attest staat op naam van de vader. Als je dit anders wil, verwittig je gewoon
even het secretariaat.

Fluovest
›› Je kind moet verplicht een fluovest dragen tussen de herfstvakantie en de
paasvakantie. Veiligheid gaat voor alles!
›› Je kan er een lenen van de school, of kopen voor 5 euro.

›› Je kind krijgt het fluovest mee na de herfstvakantie met daarop klas en
nummer/symbool.
›› Vlak vóór de paasvakantie verzamelt de juf of meester ze weer.

Foto’s
›› Wij posten foto’s van onze kinderen op onze blog, Facebook,…
›› Bij de inschrijving van je kind beslis jij of je hier toestemming voor geeft.

Facebook
›› www.facebook.com/sintmariaantwerpen/ of zoek op ‘basisschool Sint Maria’.
›› Liken maar!

Factuur
›› Je krijgt tweemaandelijks een factuur.
›› Deze bestaat uit de kosten van de (scherpe) maximumfactuur, de voor- en
nabewaking en de refter.
›› Zie: Scherpe maximum factuur

Fakkeltocht
›› De fakkeltocht gaat elk jaar door op de laatste donderdag vóór de kerstvakantie.
Samen met andere scholen en organisaties uit de buurt wandelen we met
lichtjes in de straten van de buurt. We eindigen op het Kerkplein, waar een
Kerstmarkt staat en er een aantal optredens zijn. Wij komen meestal rond 18 uur
samen in de school.
›› Het wijkcomité organiseert dit, niet de school. De school is dus niet
verantwoordelijk. Ouders of familie begeleiden de kinderen.
›› Dit is geen verplichte activiteit, maar wel een aanrader!

Fietsen
›› Kleuters zetten hun steps en kleuterfietsen links van de poort, onder het afdak.
Kinderen van de lagere school zetten hun fiets rechts van de poort.
›› Zet je fiets best op slot. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.
›› Buggy’s gaan terug mee naar huis.

Fruitdag
›› Zie Eten & drinken

Film
›› Zie Uitstappen

G

Geneesmiddelen
›› In principe dienen wij nooit geneesmiddelen toe.
›› Heeft je kind toch dringende geneesmiddelen nodig tijdens de schooltijd?
Dit kan, maar dan bezorg je hiervoor een attest van de dokter.

Grootouderfeest
›› Elk jaar organiseren we een grootouderfeest voor de kleuters.
›› Grootouders (en ouders) mogen dan mee naar school komen.
›› De uitnodiging krijgt je kleuter mee, in zijn of haar heen-en-weer-boekentas.

H

Huiswerk
›› Alle huiswerk vind je in de agenda.
›› Het eerste leerjaar heeft eigen, specifieke afspraken voor de agenda.
›› Het tweede en derde leerjaar krijgt huiswerk op maandag en donderdag.
Huiswerk dat je kind maandag krijgt, moet je kind donderdag afgeven. Huiswerk
dat je kind donderdag krijgt, moet je kind de volgende maandag afgeven.
›› Het vierde leerjaar volgt de werkwijze van het tweede en derde leerjaar tot en
met de kerstvakantie. Na de kerstvakantie volgt het vierde leerjaar de werkwijze
van het vijfde en zesde leerjaar.
›› Het vijfde en zesde leerjaar krijgt huiswerk op maandag. Het wordt de maandag
daarop afgegeven.
›› Wij geven geen huiswerkbegeleiding. Indien je begeleiding nodig hebt, kan je
wel aan de klasleerkracht advies vragen.

Heen en weer boekentas
›› Zie Brieven

I

Ijsjesdag
›› Om het einde van het schooljaar te vieren, krijgen kinderen een ijsje.
›› De datum staat op de schoolkalender.
›› Heeft je kind een allergie? Verwittig dan op voorhand de klasleerkracht.

Inentingen (vaccinaties)
››
››
››
››

1ste leerjaar (6/7 jaar): Polio/Difterie/Tetanus/Kinkhoest.
5de leerjaar (10/11 jaar): Mazelen/Bof/Rubella.
Inentingen zijn gratis.
Je bent niet verplicht om de inentingen door een CLB-arts te laten zetten. Als je
dit weigert, ben je wel verplicht een attest van de huisarts voor te leggen van de
inenting.

Inschrijvingen in onze school
›› Broertjes en zusjes krijgen voorrang.
›› Elk jaar geven we je kind een briefje mee, dat je moet invullen. Daarop schrijf je
of je je kind volgend schooljaar opnieuw inschrijft.
›› Alle nieuwe aanmeldingen (broer/zus/nieuwe kinderen) gebeuren via
meldjeaan.antwerpen.be

J
K

Jarig
›› Is je kind jarig? Dan mag hij of zij iets meebrengen om te trakteren, maar dit is
niet verplicht.
›› Het leukste is als hij of zij iets meebrengt om te delen (bijvoorbeeld een cake,
fruitmand, cupcakes). Geef liefst géén snoep mee.
›› Een cadeautje voor de klas (bijvoorbeeld speelgoed of een boek) kan ook heel
leuk zijn.
›› Kinderen die op hun verjaardag bij de directeur langsgaan, krijgen als cadeau
hun leeftijd in lolly’s.

Kalender
›› In het begin van het schooljaar krijg je een brief mee met alle verlofdagen en
vakantiedagen voor het hele schooljaar.
›› Iedere trimester krijgt je (oudste) kind een schoolkalender mee naar huis.
›› Op de kalender staan de activiteiten en uitstapjes die de verschillende
klassen en leerjaren dat trimester plannen. Ook vrije dagen en pedagogische
studiedagen vind je daar terug. Zo kan je makkelijk volgen wat er de komende
weken op ons programma staat.

Kledij
›› Geef je kleuter reservekledij mee. Schrijf zijn of haar naam liefst in het etiket.
›› Teenslippers, spaghettibandjes, camouflageprints en het dragen van
hoofddeksels in de klas zijn niet toegelaten. Bij discussie beslist de directeur of
zijn vervanger.
›› Zie ook: Verloren voorwerpen

Koeken
›› Zie Eten & drinken

Kerstperiode
›› We vieren de adventsperiode op de drie maandagen voor Kerstmis.
›› Elke maandag steken we een kaarsje aan op de speelplaats. Dit doen we net na
de ochtendbel, de ouders mogen blijven kijken.
›› De laatste vrijdag voor de kerstvakantie doen we een kerstviering. Deze is alleen
voor de kinderen, niet voor de ouders.

Klusjesdag
›› Elk jaar organiseren we in het voorjaar een klusjesdag.
›› Leerkrachten en ouders steken de handen uit de mouwen om klusjes in de
school te doen. Alle hulp is welkom! Omwille van veiligheid vragen we je
kinderen niet mee te brengen.

L

Laatste schooldag
›› De laatste schooldag in juni eindigt om 12 uur. Er is geen nabewaking.

Leerlingenraad
›› Een leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen.
›› Ze bestaat uit vertegenwoordigers, die de leerlingen zelf gekozen hebben uit
L4, L5 en L6.
›› Elke vrijdagmiddag zit de leerlingenraad samen.

Letterfeest
›› Wanneer de kinderen van het 1e leerjaar alle letters kennen gaan ze dit samen
vieren. Ook de ouders krijgen een uitnodiging.

Luizen
›› Eén keer per trimester controleren we de kinderen op luizen: meestal na de
grote vakantie, na nieuwjaar en na Pasen. Dit noemt een kriebelcontrole.
›› Wil je meer uitleg? Dan kan je terecht bij de klasjuf.

M

Maaltafelfeest
›› Als de leerlingen van het tweede leerjaar alle maaltafels kennen gaan ze dit
samen vieren. Ook de ouders krijgen een uitnodiging.
›› Het maaltafelfeest is op dezelfde dag als de proclamaties, maar in de
voormiddag.

Moedergroep
›› Ongeveer eenmaal per maand organiseren we een moedergroep tijdens
de schooluren. Alle moeders zijn welkom. We praten over het reilen en het
zeilen van de school. De moedergroep gaat door onder leiding van juf Sara
(kleuterschool). Voor verdere vragen kan je steeds bij haar terecht.

Medisch schooltoezicht
›› Elke leerling gaat verschillende keren op bezoek bij de CLB-arts en
verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht.
›› De kleuters gaan op onderzoek:
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
›› De leerlingen van de lagere school gaan op onderzoek:
1ste leerjaar
3de leerjaar
5de leerjaar

Middagrefter
›› Van 12u00 tot 13u30 is het middagpauze. De kleuters eten hun boterhammen op
in de kleuterrefter en de lagereschoolkinderen eten hun boterhammen op in de
kapel van de school.
›› Gaat je kind thuis eten? De school eindigt om 12 uur. De poort gaat terug open
om 13.15 uur.
›› Zie Refter, Eten & drinken

N

Nabewaking (en voorbewaking)
››
››
››
››

Na elke schooldag organiseren we naschools toezicht in de kapel.
We doen dit samen met onze buurschool, de Vuurtoren.
Vier vaste begeleiders houden de kinderen in het oog.
De nabewaking start om 15.30 uur. De nabewaking eindigt om 18 uur op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag om 17 uur.
›› Per begonnen half uur betaal je 50 cent.
›› ’s Ochtends is er ook voorbewaking. Deze start om 7.25 uur. Wil je je kind
afzetten voor de voorbewaking? Bel dan aan bij de bruine poort.

Nieuwjaarsbrieven
›› Je kan nieuwjaarsbrieven bestellen, maar dit is niet verplicht. Je kiest zelf het
aantal brieven.
›› Denk aan je kind. Hoe meer je er bestelt, hoe meer schrijfwerk hij of zij heeft.
›› Deze zullen worden aangerekend op de schoolrekening.

O

Ophalen
›› Kom je je kind ophalen na de school? Ga dan binnen langs de tuinpoort.
›› Instappers en kinderen van het eerste en tweede kleuterklas haal je op aan de
gang naast de kapel.
›› Kleuters van de derde kleuterklas wachten op de bankjes op de speelplaats.
›› Kinderen van de lagere school staan op de speelplaats.
›› De kinderen geven de leerkracht van hun klas een hand voor ze weggaan. Zo
weten we zeker wie is vertrokken.
›› Ouders gaan hun kinderen pas ophalen nadat “de rij” vertrokken is. Dat is de
groep kinderen die naar huis wandelen en als eerste de school verlaten, vóór de
ouders binnengaan.

Oudergroep
›› De oudergroep komt vijfmaal per jaar samen om verder na te denken over de
school. De vergaderingen gaan door in de school van 20 uur tot 22 uur. Iedereen
die wil mag deelnemen.
›› Wil je meer informatie? Vraag een flyer van de oudergroep op school of mail
naar oudergroepsintmaria@gmail.com

Oudercontact kleuterschool
›› Vier keer per jaar is er een oudercontact.
›› In september is er een gezamenlijk contact waarbij de kleuterjuf meer vertelt
over de werking van de klas. In november, maart en juni is er een individueel
oudercontact.
›› Zijn er specifieke problemen gedurende het schooljaar? Dan word je
uitgenodigd voor een extra gesprek.

Oudercontact lagere school
›› Drie keer per jaar is er een oudercontact.
›› Begin september is er een gezamenlijk infomoment waarbij de leerkracht meer
vertelt over de klaswerking en de specifieke afspraken.
›› Net voor de kerstvakantie en voor het afsluiten van het schooljaar is er een
individueel oudercontact. Je bespreekt er onder andere het rapport van je kind.
›› Voor de studieoriëntering werkt de school met ‘kies raak’. Je krijgt hiervoor als
ouder een uitnodiging.

P

Praatcafé
›› Elke eerste woensdag van de maand is er een koffiemoment.
›› Het wordt georganiseerd door ouders en is bedoeld voor alle ouders om elkaar
te leren kennen.
›› Het start onmiddellijk na de ochtendbel in de kleuterrefter.

Proclamatie
›› Aan het einde van het schooljaar is er een proclamatie voor de derde kleuterklas
(in de voormiddag) en het zesde leerjaar (’s avonds).
›› Na de proclamatie van het zesde leerjaar volgt een receptie, verzorgd door de
oudergroep.

Picknick
›› Zie Refter

Pasen
›› Vrijdag voor de paasvakantie organiseren we een paasviering. Deze is alleen
voor de kinderen.
›› De kleuters zoeken paaseitjes die dag.
›› Je moet geen boterhammen meegeven, want we bieden de kinderen een
sobere maaltijd aan (ei en brood).

R

Rekeningen
›› Zie Factuur
›› Zie Scherpe maximumfactuur

Rij
›› Zie Ophalen

Ramadan
›› We proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met de
Ramadan.
›› Het Offerfeest en Suikerfeest zijn officieel erkende feestdagen voor moslims.
Als deze feesten op een schooldag vallen, mogen de kinderen deze in
familiekring te vieren. Je bent wel verplicht het gepaste attest binnen te
brengen.

Rapporten
›› 4 keer per jaar krijgt je kind een rapport.
›› Dit is telkens net voor een vakantie.
›› Als ouder moet je altijd het rapport tekenen.

Refter
›› Kleuters eten in aparte kleuterrefter.
›› Leerlingen van de lagere school eten in de kapel van onze school.
›› Bij mooi weer kunnen de kinderen in de tuin van de school picknicken.

Rommelmarkt
›› De oudergroep organiseert elk jaar een rommelmarkt.
›› Deze valt op de eerste zondag van oktober.
›› De opbrengst gaat naar de werking van de school en wordt beheerd door de
oudergroep. De oudergroep beslist waaraan het geld wordt besteed tijdens hun
vergaderingen.

S

Scherpe maximumfactuur
›› De maximumfactuur voor de kleuterschool bedraagt 45 euro. Dit wil zeggen dat
ouders maximum 45 euro moeten uitgeven voor uitstapjes voor de kleuters.
›› De maximumfactuur voor de lagere school bedraagt 85 euro.
›› Al het schoolmateriaal wordt door de school gratis aangeboden.
›› Voor leeruitstappen mogen we maximum 85 euro vragen aan de ouders.
›› Meerdaagse daguitstappen mogen maximum 450 euro kosten, gespreid over de
6 leerjaren van de lagere school.
›› Je krijgt tweemaandelijks een schoolfactuur.
›› Zie ook: Factuur

Schoolfeest
›› Elk jaar organiseren we een schoolfeest op de tweede zaterdag na de
paasvakantie (behalve als dit het weekend van 1 mei is).
›› Elk jaar is er een ander thema.

Schoolwebsite
›› www.st-maria-antwerpen.be

Sinterklaas
›› De Sint komt elk jaar naar onze school!
›› Ouders mogen na de ochtendbel op de speelplaats blijven om de Sint mee te
ontvangen.
›› Kinderen gaan tijdens de schooldag per leerjaar naar de Sint en krijgen van hem
een klein cadeautje.

T

Tuin
›› Onze grote kloostertuin is een ideale speelplaats tussen september en de
herfstvakantie en na de paasvakantie tot het einde van het schooljaar.
›› De tuin krijgt rust tussen de herfstvakantie en de paasvakantie.
›› We gebruiken de tuin ook tijdens de lesuren voor bepaalde thema’s, of om in te
turnen.

Toneel
›› Zie Uitstappen

Toetsen
›› Wanneer we toetsen mee naar huis geven, vragen we om deze te handtekenen.
›› Zie ook: Examenperiode

Turnkledij
›› Kinderen van de lagere school hebben een blauwe short, wit T-shirt en
turnpantoffels nodig.
›› Voor de kleuters geef je enkel turnpantoffels mee.

Tutorprojecten
›› Tutorprojecten zijn een werkvorm om klasdoorbrekend samen te werken
(kleuterschool en lagere school).
›› Tutorlezen (L1 en L4) (L2 en L5)

U

Uitstappen
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Enkele voorbeelden van uitstappen zijn:
Film (in filmhuis De Klappei)
Toneel (in Het Paleis en de Rataplan)
Kinderboerderij (kleuterschool, eerste en tweede leerjaar)
Zoo/Planckendael
Binnenspeeltuin, Mega Speelstad (kleuterschool)
Stadswandeling (derde leerjaar)
Park Spoor Noord
Lentewandeling
Herfstwandeling
Zeeklassen (Zie Zeeklassen)
Bosklassen (Zie Bosklassen)
Afscheidsdriedaagse
Zie ook: Kalender

V

Verjaardag
›› zie: Jarig

Voorbewaking
›› zie Nabewaking

Verloren voorwerpen
›› We bewaren alle verloren voorwerpen onder het afdak aan de garage
(kleuterfietsenstalling). Is je kind iets kwijt? Ga dan zeker eens kijken!
›› Twee keer per jaar geven we de niet opgehaalde spullen weg.

W
Z

Wie is wie
›› Zie: Schoolwebsite

Zwemmen
›› De lagere school (L1, L2, L3 en L4) zwemt om de week op maandag.
De telling loopt door tijdens de vakantie.
›› We zwemmen in het zwembad in de Veldstraat. Zwemshorts zijn er niet
toegestaan.
›› 1 keer per jaar kan je via de school een brevet behalen. Dit is individueel te
bepalen en te betalen.
›› Geef je kind 2 handdoeken mee (1 groot en 1 klein).
›› L5 en L6 doen aan brevetzwemmen.

Ziekte
›› Wanneer je kind ziek wordt op school, zal de school niet op eigen initiatief
medicatie geven. Wel verwittigen we de ouders of een andere contactpersoon.
We vragen hen de leerling of kleuter op te halen.
›› Er zijn bedjes aanwezig indien nodig.
›› Zie ook: Geneesmiddelen

Zeeklassen
›› In het vijfde leerjaar gaan de kinderen op Zeeklassen.
›› Zeeklassen = 5 dagen Oostende.

