	
  	
  	
  	
  	
  OUDERRAAD
infobrochure
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Editie Lagere school

Voorwoord
	
  
Beste ouders,
Elk jaar krijgen
jullie allerhande
informatie van de school. Via het
schoolreglement kunnen jullie kennis
maken met het reilen en zeilen van
onze school.
Gedurende het schooljaar zullen directie
en de leerkrachten tevens bijkomende
informatie
geven
over
allerlei
activiteiten.

ONDERBOUW

Toch zijn er nog ouders die heel wat
vragen hebben, zoals ‘Mag ik komen
kijken als de Sint naar school komt? Of
‘Welke uitstapjes worden er elk jaar
voorzien?’, …
Met deze brochure willen wij jullie
bijkomende informatie bezorgen. Zowel
de activiteiten van de school als van de
ouderraad worden belicht.
Voor ouders met een kind in het 1ste
kleuterjaar of in het 1 ste leerjaar is dit
zeker een handig instrument, maar ook
voor de ouders waarvan het kind al
langer op school zit kan deze brochure
voor
aangename,
bijkomende
informatie zorgen.
Deze brochure wordt elk jaar bedeeld
bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Jullie kunnen natuurlijk altijd terecht bij
iemand
van
de
ouderraad
voor
opmerkingen of eventuele vragen.

BOVENBOUW

Nog veel leesplezier.

De ou d

erraad

Ouderraad GV kleuter- en lagere school Sint Lambertus

FEESTEN
Eerste schooldag (O)
Op de eerste schooldag wordt er op de
speelplaats een kort woordje gezegd door de
directie. Alle ouders zijn dan welkom op de
speelplaats. Op het einde van deze dag mogen
de ouders om 15u15 hun leerling in de klas
gaan afhalen en kennismaken met de nieuwe
leerkracht.

Bakje troost (O)

Op de eerste schooldag in september kunnen
alle ouders, na het afzetten van hun kind(eren),
een koffie en een gebakje gaan nuttigen in het
Troempeelke. Dit wordt georganiseerd door
Femma van Opglabbeek en is volledig gratis.

	
  

Grootouderdag (€)(H)(O)
Jaarlijks
organiseert
de
school
een
grootouderdag. Dit is enkel en alleen voor de
grootouders. Dit is afwisselend 1 jaar in de
kleuterschool het andere jaar in de lagere
school. Na de eucharistieviering mogen de
grootouders een kijkje nemen in de klassen,
aansluitend krijgen zij een kopje koffie
aangeboden door de ouderraad

Schoolfeest (H)(O)
Het schoolfeest wordt 1 jaar georganiseerd door
de kleuterschool, het volgende jaar door de
lagere school en het jaar daarop is er geen
schoolfeest. Het schoolfeest vindt plaats in het
3de trimester. Uiteraard is iedereen welkom.

Restaurantweekend (H)(O)

Elk jaar opnieuw organiseert de ouderraad een
restaurantweekend in het najaar. Alle ouders,
grootouders,
sympathisanten
worden
uitgenodigd om, samen met hun kinderen, een
hapje te komen eten. Dit kan zowel op
zaterdagavond, zondagmiddag of zondagavond.
De winst van dit alles gaat integraal terug naar
de kinderen van de school. Hiermee worden
allerlei activiteiten gefinancierd. De ouders
worden hiervoor, via hun kind, steeds
persoonlijk uitgenodigd.

Boekentassenwijding (O)

De 2de donderdag van het schooljaar wordt er
een eucharistieviering opgedragen in het teken
van het nieuwe schooljaar. Na de mis komt de
pastoor naar de speelplaats van de onderbouw
waar hij de boekentassen van alle kinderen
zegent. Ouders mogen zowel naar de mis als
naar de boekentassenwijding komen.

Sinterklaas (O)
De Sint komt traditioneel op 6 december.
Ook op school brengt de Goede Sint in de week
daarvoor een bezoekje.
Hij maakt, samen met enkele pieten, ieder jaar
op een originele manier zijn intrede.
Ouders zijn welkom om samen met de kinderen
deze intrede te komen bekijken. Daarna maakt
de Sint in de school graag even tijd voor al die
brave kindjes.

Kerstmis (O)
In deze periode wordt er in de klassen rond
Kerst gewerkt. De donderdag voor de
kerstvakantie wordt er een gezamenlijke
eucharistieviering georganiseerd. De leerlingen
van
het
6de
leerjaar
verzorgen
de
eucharistieviering. Ouders en grootouders zijn
welkom.

Pasen (H)(€)
In de loop van de week voor de paasvakantie
komt de paashaas langs op school. Elke leerling
van de lagere school ontvangt een chocolade
paasei.

Carnaval (H)(€)
Elk jaar wordt rond dit thema gewerkt.
Leerlingen mogen op woensdagvoormiddag
voor de krokusvakantie verkleed naar school
komen. De school organiseert die dag iets leuks
voor al de kinderen.
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ALLERLEI
Oudercontacten (O)
Er zijn drie contactmomenten voorzien voor
ouders en leerkrachten (eerste, tweede en
derde trimester) Zie schoolreglement. De
oudercontacten bieden de mogelijkheid om
vorderingen en/of eventuele problemen te
bespreken.

Sobere maaltijd
De kinderen kunnen vrijblijvend deelnemen aan
deze vastenactie. De sobere maaltijd bestaat
uit een broodje en een glas water. Bovendien
kan men een vrije bijdrage geven. De school
doneert de opbrengst van deze actie volledig
aan broederlijk delen.
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Week van de fiets
In heel Vlaanderen wordt de tweede of derde
week van mei de week van de fiets
georganiseerd.
Ook
onze
school
biedt
gedurende die week allerlei activiteiten aan de
kinderen die met fietsen, verkeer, veiligheid,…
te maken hebben. Afhankelijk van het leerjaar
of de kleuterklas gaan de kinderen naar de
politie, naar een fietsenwinkel, naar de
brandweer,
leggen
een
fietsbehendigheidsparcours
af,…
Gedurende
deze week wordt er nadrukkelijk gevraagd aan
de kinderen om met de fiets of te voet naar
school te komen en om hun fluovestje aan te
hebben. Het programma van de fietsweek
wordt op voorhand aangekondigd in het
schoolkrantje ‘de schoolbel’

Afscheid 6de leerjaar (H)(O)(€)

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is er op
het
einde
van
het
schooljaar
een
afscheidsviering.
De
ouders
en
de
leerlingenworden uitgenodigd voor een diploma
uitreiking. De directie, het schoolbestuur en de
ouderraad zeggen een kort woordje, er zijn
optredens van enkele leerlingen (van het 6de
zelf) en er wordt een mooie powerpoint
presentatie gegeven, met allerlei foto’s van de
kinderen. Na dit alles is er een receptie die
wordt aangeboden door de ouderraad. Er wordt
uitdrukkelijk gevraagd dat enkel de ouders en
de leerlingen van het 6de hierop aanwezig zijn
(geen grootouders, geen broertjes en zusjes)

Communie/Vormsel (O)
Elke leerling krijgt de mogelijkheid om zijn/haar
1ste communie en Vormsel te doen. Dit
gebeuren vindt steeds plaats het weekend voor
Hemelvaart.
De
maandag
na
de
1ste
communie/Vormsel is een vrije dag.

Eucharistievieringen (O)
De eucharistievieringen vinden plaats op
donderdagmorgen om 8.50u. In het begin van
het
jaar
worden
per
klas
de
eucharistievieringen op de schoolkalender
gezet. Ouders of grootouders zijn uitgenodigd
om in de kerk mee te komen vieren.

Medisch toezicht
Voor de leerlingen van de lagere school zijn er
drie verplichte medische schooltoezichten. Voor
de leerlingen van het 1ste en 3de leerjaar gaat
dit door op school. De leerlingen van het 5de
leerjaar gaan naar het medisch centrum in
Genk.

Schoolfotograaf
Jaarlijks worden er klasfoto’s en individuele
foto’s gemaakt. Broertjes en/of zusjes mogen
dan samen op de foto. De ouders kunnen deze
foto’s dan vrijblijvend aankopen.

Seksuele voorlichting
Preventie activiteiten
Op een speelse wijze wordt aan de kinderen de
gevaren van het roken, alcohol, multimedia,…
uitgelegd met als afsluiting een ‘zapgezonddag’

Fietscontrole

In het begin van het schooljaar komt de politie
een fietscontrole uitvoeren. Zorg dus dat de
fiets bij het begin van het schooljaar in orde is.

Gezond ontbijt 5de (O)
1x per jaar organiseert de school een gezond
ontbijt. Kinderen ontbijten dan samen met hun
leeftijdsgenoten.

Info 1ste + 5de leerjaar (O)
In het begin van het schooljaar worden de
ouders van de kinderen van het eerste en vijfde
leerjaar uitgenodigd voor een informatie avond.

Maximumfactuur

Het algemeen geldend principe is dat er aan de
ouders een maximumbedrag van 70€ per
leerling lager onderwijs gevraagd mag worden.
Voor meerdaagse uitstappen is er een
maximumfactuur van 405€ per leerling voor de
volledige duur van het lager onderwijs. Kosten
voor activiteiten en schoolbenodigdheden die
echt nodig zijn om de eindtermen te behalen,
mogen niet meer aangerekend worden aan de
ouders.

Op weg naar secundair (O)

De leerlingen van het 6de leerjaar worden
grondig voorbereid op de grote stap: het
secundair onderwijs. In de klas wordt er
gewerkt met het werkboekje ‘Op stap naar het
secundair’. De leerlingen leren nadenken over
zichzelf. (Wat kan ik goed?, Wat doe ik graag?)
Ook maken ze kennis met verschillende
beroepen en de studierichting die ze in het
secundair kunnen volgen. Wanneer ouders met
vragen zitten, kunnen ze altijd een gesprek
aanvragen met de klastitularis en/of een
begeleider van het CLB. Ook ouders wordenhier
bij betrokken. Er is een ouderavond ‘Waarheen
na het 6de leerjaar?’

SPORT
Sportdag
Eénmaal per jaar wordt er een sportdag
georganiseerd voor de leerlingen van de lagere
school. De leerlingen van de onderbouw en de
leerlingen van de bovenbouw hebben elk een
aparte sportdag. Deze sportdag gaat door in de
sporthal en duurt een hele dag. ’s Middags
komen de leerlingen terug naar school om hun
boterhammen op te eten. De leerlingen die naar
huis gaan, kunnen dan door één van de ouders
of grootouders opgehaald worden of met de rij
naar huis gaan.

Schaatsen

Het 3de en 4de leerjaar gaat in de loop van het
jaar schaatsen.

Kronkeldidoe/American Games (H)(€)
De stichting Vlaamse Schoolsport tracht voor
elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een
bewegingslandschap uit te bouwen (van kleuter
tot §de leerjaar) met een progressie van grove
motoriek naar bestaande sporttakken. Het
accent in deze bewegingslandschappen wordt
gelegd op het beleven en spelend kennismaken
met bewegen. Veel bewegen, weinig stilstaan is
een vereiste!
American Games werd uitgewerkt voor de
kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
Kronkeldidoe voor de kinderen van het 1ste en
2de leerjaar

Veldloop (H)(O)

Wordt elk jaar georganiseerd tijdens de
schooluren. Kinderen lopen per leerjaar.
-onderbouw: voor de speeltijd in de VM
-Bovenbouw: na de speeltijd in de VM
Ouders en grootouders mogen komen kijken
om de kinderen aan te moedigen. Op het einde
van de week is er een school overschrijdende
finale.

Zwemmen
De kinderen van het tweede, derde, vierde,
vijfde en zesde leerjaar gaan in klasverband
een aantal keer per jaar zwemmen.
Voor het tweede leerjaar is dit een éénmalige
watergewenning, derde en het vierde leerjaar
gaan driemaal in blokken van 5 weken, het
vijfde
en
zesde
leerjaar
heeft
‘onderhoudszwemmen’

UITSTAPJES
Zeeklassen 6de

Het 6de leerjaar gaat niet op schoolreis, maar op
zeeklassen. Dit is ook eind mei, begin juni en
duurt 3 dagen (van maandag tot woensdag of
van woensdag tot vrijdag). Tijdens deze dagen
maken zij allerlei uitstappen (educatieve en
leuke) zoals: een bezoek aan Brugge, Gent, het
Zwin,… De school stelt een programma voor de
3 dagen op.

Heempark Genk 3de (H)(€)
Kinderen gaan met de bus naar Genk en maken
kennis met bijen, bijenproducten, imker, …
Gaan op zoek naar allerlei diertjes in het bos,
leren een kompas gebruiken, enz. Deze
natuurexploratie eindigt op Kattevenia via het
planeten-pad.

Mundiale vorming /
Kandabuffi klanksprookjes 4de (€)
Een verteller, al dan niet begeleid door
muzikanten, neemt je mee op een reis naar de
andere kant van de wereld. Een zoektocht naar
het verhaal van de aarde en de mensen van de
aarde.

Theater
Elk leerjaar gaat jaarlijks naar 2 theater
opvoeringen. Dit is in samenwerking met CC
Troempeelke. Informatie volgt in de loop van
het schooljaar.

Schoolreis (€)
Eind mei gaan de leerlingen op schoolreis. De
school kiest altijd een leuk pretpark uit waar de
leerlingen naar toe kunnen. De onderbouw (12-3) gaat meestal naar een iets kleiner
pretpark. Zij mogen nog niet ‘alleen’ op
verkenning gaan, en dus gaan ze per klas,
samen met de juf of meester, het pretpark
rond. De bovenbouw (4 en 5) gaat naar een
groter pretpark. Zij worden in groepjes
opgedeeld en mogen dan vrij rondlopen in het
pretpark, wel natuurlijk met heel duidelijke
afspraken.

Ziekenhuis bezoek 5de
Gemeentehuis 4de
Europlanetarium 4de (€)
Bokrijk 5de (€)
Brussel 6de (€)
Natuurhulpcentrum / recyclagepark 2de
Boerderij bezoek 1ste

