NIEUWS UIT DE SCHOOL 38
Dinsdag 1 september 2020

De laatste weken is er op onze school heel wat gebeurd.
Een schitterend schooljaar met een prachtig schoolteam werd op een manier afgesloten die we zelf niet
verwacht hadden.
Wanneer alle feiten en gegevens bij elkaar gelegd worden, dan ziet het volgende schooljaar er als volgt
uit:
Kleuter …
Juffrouw Phoëbe blijft verantwoordelijk voor de kleuterklas tot eind april.
Daarenboven wordt de klas opgesplitst door juffrouw Elizabeth en door juffrouw Nieke Dedrie.
Concreet betekent dit dat de kleuterklas bijna volledig zal opgesplitst worden in jongste en oudste
kleuters! Bewegingsopvoeding op maandag → juffrouw Elizabeth
Kinderverzorgster op woensdag → juffrouw Silke
Zorg → meester Kurt op woensdag ( in nauwe samenwerking met de kleuterjuf)
Lager …
Onderbouw → Juffrouw Katrijn blijft verantwoordelijk voor de kinderen uit de 1ste, 2de en 3de klas.
Maar zij wordt hierbij voor een groot deel ondersteund door juffrouw Mieke en meester Kurt.
Concreet: Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het 1ste leerjaar volledig opgesplitst van het 2de en
3de leerjaar. Op donderdag tot 10.25. Op die dagen zijn juffrouw Mieke en meester Kurt verantwoordelijk
voor het 2de en 3de leerjaar. Juffrouw Katrijn kan zich op die dagen volledig toeleggen op lesgeven in het
1ste leerjaar!

Lessen bewegingsopvoeding op woensdag → idem vorig schooljaar o.l.v. meester Arnaud
Zorg → meester Kurt op woensdag & op maandagnamiddag juffrouw Phoëbe in het kleuter.
ICT → meester Johan Deleu gaat terug aan de slag als ICT-coördinator.
Bovenbouw → Door het ontbreken van leerlingen wordt volgend schooljaar geen bovenbouw
georganiseerd. Maar in het schooljaar 2021-2022 zal er opnieuw een 4de leerjaar zijn en komen er terug
stilaan kinderen in de bovenbouw terecht. Het schooljaar 2022-2023 gaat die opstart verder in het 5de
leerjaar.

Dank voor het vertrouwen in het schoolteam.

CORONA … stand van zaken
Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen
vandaag om het volledige onderwijs te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.
Enkele zaken op een rijtje …
1. Mondmaskers
Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen mondmasker te dragen.
Leerkracht draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
Leerkracht moet geen mondmasker dragen:
-wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs).
-tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is
-tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere
personeelsleden).
-Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en zeker
wanneer ze de school betreden.
2. Mogen ouders op school komen?
Ouders kunnen op school terecht in fase geel (laag risico), maar volgen hierbij de regels die gelden voor
de bredere samenleving. Er wordt wel verwacht dat ouders hun kinderen aan de poort afzetten en weer
ophalen en indien anders vooraf de school verwittigen. We weten immers dat het grootste risico de
overdracht tussen volwassenen is.
3. Mag de school zwemlessen en LO-lessen organiseren?
In fase geel en oranje kunnen de zwemlessen doorgaan op voorwaarde dat het zwembad van Ieper het
protocol over zwembaden kan naleven en dus in veilige omstandigheden het zwembad kan openen.
Lessen lichamelijke opvoeding kunnen doorgaan, maar zullen worden aangepast om de fysieke afstand
te behouden.
4. Mag de school warme maaltijden aanbieden?
Op 1 september 2020 starten we met code geel ‘zo normaal mogelijk’ op. Warme maaltijden voorzien
hoort daar ook bij. Leerlingen mogen gewoon naast elkaar aan tafel zitten, maar het spreekt voor zich
dat we sowieso, zelfs in niveau geel, maatregelen zullen moeten nemen om alles veilig te laten verlopen.
Vanaf fase oranje en rood nuttigen de leerlingen hun lunchpakket per klasbubbel in de refter.
5. Wanneer was je je handen?
Als school zijn we verplicht om er voor te zorgen dat de leerlingen de handen regelmatig kunnen reinigen
met water en vloeibare zeep; bv. bij aankomst op de school, bij het binnenkomen van de klas (na de
speeltijd), na toiletbezoek (basishygiëne), voor en na de maaltijd (basishygiëne), …
6. Wat is nu een contactbubbel?

Wanneer er over een 'bubbel' of 'contactbubbel' gesproken wordt, is de volledige klas de contactbubbel.
Een klasbubbel dus. Klasbubbels in het kleuter en het lager onderwijs mogen gemengd worden. Kleuters
en leerlingen lager onderwijs moeten geen afstand houden van elkaar.

WIJZIGINGEN schoolreglement

Ook dit schooljaar kan je steeds de meest recente versie van ons schoolreglement terugvinden op onze
schoolwebsite > www.vbselverdinge-brielen.be ( via “Handige documenten” )
Ouders die niet over internet beschikken, kunnen een papieren versie op het secretariaat aanvragen.

Algemeen
- Poortbewaking 2020-2021 → 8u.30 = wijkagent
- Door een algemene prijsstijging van onze traiteurdienst zijn de prijzen voor onze volle maaltijden en
soep vanaf 1 september 2020 lichtjes aangepast ( + 0,05 € ):
volle maaltijd lager € 3,70 - volle maaltijd kleuter € 3,45 - soep € 1,35
Remgeld boterhameters bedraagt dit schooljaar € 0,80.
De prijs voor opvang verhoogt niet = € 0,75 per begonnen kwartier.

Nog eens het herhalen waard …
- Ouders die hun kinderen naar school brengen, gelieve de leerkrachten niet onnodig te storen

tijdens
het bewaken. Ze staan immers in voor de veiligheid van alle kinderen.

- Kinderen die voor 8.30 uur of voor 13.00 uur afzien van de opvang en bij de schoolpoort blijven slenteren,
kunnen aanleiding geven tot ongevallen. Hiervoor kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.
- Peuters en kleuters zijn niet leerplichtig. We weten daarbij ook dat het niet gemakkelijk is om met kleine
kinderen tijdig op school te zijn. Toch durven we langs deze weg vragen dat ook de kleuters STIPT
AANWEZIG zijn op school. Te laat komen is niet alleen vervelend voor het kind, maar het stoort ook het
onthaalmoment en/of klasgebeuren.
Afwezigheden wegens ziekte.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest nodig.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaatsvinden. Dient dit toch te gebeuren tijdens de schooluren, dan vragen we steeds een
schriftelijk bewijs.
Medicatie
Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wij aanvaarden enkel medicijnen met schoolattest
ingevuld en ondertekend door de ouders of een attest van de dokter. De schoolattesten kun je
downloaden via de website ( zie rubriek schoolreglement ).
Kilometervergoeding …
Ouders - die rijden voor uitstappen – kunnen via een standaardformulier een kilometervergoeding van 0,30
euro per kilometer krijgen. Het formulier kan je terugvinden op de website ( → zie “Handige documenten” )
en mag je – correct + volledig ingevuld – afgeven aan de klastitularis.
De aanvragen worden tweemaal uitbetaald ( einde eerste trimester en einde schooljaar ).
Bijgevolg moeten de schriftelijke aanvragen ingediend worden tegen 15/12 en/of tegen 25/06 !
Pas op … geen schriftelijke aanvraag = geen kilometervergoeding.
De kilometervergoeding wordt voor alle kinderen verrekend via de maximumfactuur.

Bewegingsopvoeding op school
Schoolzwemmen vanaf donderdag 1 oktober !!
We gaan dit schooljaar terug in verschillende periodes zwemmen. Zo kunnen we onze beginnende en
gevorderde zwemmers optimaal begeleiden. De zwembeurten vinden terug op donderdagnamiddag plaats.
Ook het 3e kleuter gaat opnieuw regelmatig aan watergewenning doen in het derde trimester.
De nadruk van de nieuwe richtlijn zwemmen blijft “zich veilig kunnen voortbewegen in het water” of met
andere woorden “levensreddend zwemmen”.
Heel wat kinderen kunnen 25 m of 50 m of … zwemmen, maar raken in paniek als ze met hun hoofd onder
water gaan. Vandaar een sterk inzetten op een doorgedreven watergewenning gevolgd door levensreddend
zwemmen.

De kinderen worden allereerst allerlei vaardigheden aangeleerd zodat ze zich veilig, efficiënt en doelmatig
kunnen voortbewegen in het water.
De nieuwe leerlijn is geen ‘afschaffing’ van het aanleren van een zwemstijl. Wanneer de kinderen de
voorbereidende stappen van watergewenning, levensreddend zwemmen, drijven, …. op voldoende wijze
bereikt hebben zal de leerkracht bewegingsopvoeding overgaan tot het aanleren van een zwemstijl. Crawl,
rugcrawl zullen hoogstwaarschijnlijk het logische vervolg zijn op de eerder aangeleerde vaardigheden.
Natuurlijk zal het bepalen van welke zwemstijl wordt aangeleerd sterk afhangen van de vaardigheden van het
kind.

Om alle lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen vragen wij aan de ouders van het
eerste leerjaar om bijgevoegd blad in te vullen en terug mee te geven naar school tegen
donderdag 3 september.
Juf Elizabeth ondersteunt dit schooljaar als leerkracht bewegingsopvoeding het zwemonderwijs extra in alle
klassen !!
De kostprijs voor het zwemmen bedraagt (toegang + vervoer) voor een volledig schooljaar € 29,75 voor alle
klassen
( behalve het eerste leerjaar → = gratis ).
Dit valt echter onder de maximumfactuur, m.a.w. deze prijzen worden niet afzonderlijk aangerekend.

Wie een abonnement heeft, geeft dit mee met dochter en/of zoon tegen maandag.
Wij kopiëren deze en geven het onmiddellijk terug mee naar huis.
Turnlessen … gevraagde uitrusting : een zwarte turnbroek en het T-shirt van de school.
Daarnaast willen we vragen om de sportschoenen zo eenvoudig mogelijk te houden. Alle onnodige
fantasietjes
( bv. lichtjes of felle kleuren ) zijn hinderlijk en horen dus niet thuis in de sportzaal.
De sportschoenen behoren tot de turnoutfit en mogen dus - om hygiënische redenen – NIET
dagdagelijks
gedragen worden.
Tenslotte vragen wij ook vriendelijk om wekelijks de turnkledij te wassen.

Logopedie op school buiten de lesuren
Nog eventjes herhalen:
•
Logopedie op school buiten de lesuren kan enkel na conclusie op een MDO ( = nieuw ) !
•
Logopedie op school buiten de lesuren kan enkel na ondertekening van een verbintenis met alle
partijen .( dit was reeds een bestaande afspraak )
•
Logopedie op school kan enkel wanneer ook de helft van de tijd thuis wordt georganiseerd en
opgevolgd. ( dit was ook reeds een bestaande afspraak )

Maaltijdkaart – Averbode – Studie –Fruitproject – Drank op
school
Maaltijdkaart
Wie tijdens de week boterhammen ( met of zonder soep ) of warm wil eten op school, krijgt in het begin
van elk trimester een maaltijdkaart mee. Op vrijdag krijgen de kinderen deze kaart mee, zodat je ze
rustig tijdens het weekend kan invullen.
Je kan dus enkel warme maaltijden bestellen op de eerste dag van de week met behulp van de
maaltijdkaart.
Tijdens de week kunnen geen warme maaltijden of soep meer bijbesteld worden, behalve bij ziekte in
het begin van de week. Wie onverwacht toch op school wil eten, kan altijd zijn of haar boterhammetjes
meenemen.

Averbode
We kiezen enkel voor een jaarabonnement.
Kleuter ( Doremini – Doremix – Doremi ) = € 36 en Lager (Zonnekind – Zonnestraal ) = € 39

Fruitproject
Dit schooljaar organiseren we terug een fruitproject op school, zowel in
het kleuter als in het lager. Hierbij blijven we samenwerken met het
fruitbedrijf Vervisch. Concreet betekent dit dat de kinderen wekelijks,
op woensdag, een lekker stuk fruit eten als tussendoortje en dit vanaf

woensdag 09/09.
Vanaf de start van het fruitproject wordt op woensdag enkel fruit
gegeten. Wie niet wenst deel te nemen aan dit project, mag gerust zelf
een stuk fruit meenemen naar school.
Dit “fruitabonnement” kost slechts € 9 voor een bijna volledig schooljaar ( = 32 weken ).
We gaan er dan ook vanuit dat iedereen deelneemt aan dit project.
Indien je echter niet wenst deel te nemen, gelieve dit via het laatste, gekleurde blad te melden.

Drank op school
Dit schooljaar vragen we terug dat niemand ( dus ook de boterhameters niet ) frisdrank of andere
suikerhoudende drank meeneemt naar school ( dus ook geen fruitsap meer van de school ).
In het verleden werd door het oudercomité een extra waterfonteintje geplaatst op de speelplaats van het
lager en vorig schooljaar plaatsten we i.s.m. “Duurzaam Ieper” een watertappunt in de refter.
We blijven verder stimuleren om elke dag gezond water te drinken. Immers, water is de meest gezonde
dorstlesser en hoort bij een gezonde levensstijl. Vanaf dit schooljaar kan er nog enkel water ( gratis )
gedronken worden op school. Melk zal niet meer verdeeld worden, omdat er nog te weinig kinderen
waren die melk dronken.

Maximumfactuur
Dit betekent dat de school voor het totaal van alle ‘schoolse’ activiteiten zoals toneelbezoek,
sportactiviteiten, schoolreis, zwemmen, educatieve uitstappen, … een scherpe maximumfactuur
respecteert.
Deze bedragen zijn verschillend per leeftijd en worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex
van de maand maart. Uiteraard zijn onderstaande bedragen niet voldoende om al deze activiteiten
gedurende het schooljaar te bekostigen. De school betaalt hiervan zelf de meerprijs.
Hoe verloopt het nu in de praktijk?
De onderstaande bedragen worden verrekend via de maandfacturen van september, november en
januari. Zo wordt het financieel minder belastend.
Er zullen dus geen kosten meer afzonderlijk aangerekend worden voor het zwemmen, schoolreis,
uitstappen of sportactiviteiten. Ook een tegemoetkoming in het zwemmen voor het eerste
leerjaar blijft geldig. Zij betalen bijgevolg maar 80 euro ( i.p.v. 90 euro ).
Daarnaast zijn er natuurlijk nog de vrijblijvende kosten, bijvoorbeeld maaltijden, drankjes, fruitproject,
abonnementen, … Deze worden natuurlijk wel afzonderlijk aangerekend > zie schoolreglement.
Kleuter
Lager 2-3
Lager 1 > GRATIS ZWEMMEN

september
15
30
30

november
15
30
30

januari
15
30
20

Tenslotte … indien een kleuter of leerling niet aan zijn/haar maximumbedrag komt, dan wordt het
tegoed positief verrekend op de rekening van juni.

Varia …
SPORTFUN
Dit schooljaar start de sportfun-academie op woensdag 9 september van 15.00 tot 16.00.
Hieraan kunnen meisjes en jongens uit het derde kleuter, eerste en tweede leerjaar GRATIS deelnemen.
Tijdens de lessen krijgen de kinderen een algemene sportvorming waarbij meerdere sporttakken aan bod
komen.
Periodes:
1ste trimester SPORTfun-academie: 09/09/2020 - 16/12/2020
2de trimester SPORTfun-academie: 06/01/2021 - 31/03/2021
3de trimester SPORTfun-academie: 21/04/2021 - 16/06/2021

woensdag 30 september,
woensdag 18 november,
woensdag 17 maart 2021
zijn pedagogische
werkdagen en dan is er geen sportfun voorzien !!

OUDERVERENIGING
Zijn er mensen die zich op een actieve manier willen inzetten in de oudervereniging, geef dan een
seintje via mail → ouderstklavier@hotmail.com

BEBAT
Om de scholen een duwtje in de rug te geven, organiseert Bebat terug een “Dubbele Puntenactie”.
Van dinsdag 1 september tot en met zaterdag 31 oktober 2020 krijgen we
per ingezamelde kilo lege batterijen 2 punten in plaats van 1.
Deze punten worden door de school ingeruild voor leuk didactisch materiaal voor de leerlingen.

Voor verdere praktische schikkingen ( zwemmen, ouderavonden, rapportbespreking, … ) zal u op tijd en
stond een brief krijgen en niet te vergeten … de alomgekende « Informatiesprokkels » zullen ook
weer regelmatig van de partij zijn. LEES DEZE TELKENS HEEL AANDACHTIG, a.u.b. ! ! !

Boekenkaftdag 2020 in bib Ieper: corona-editie
Woensdag 2 september

De Boekenkaftdag in Ieper kan doorgaan maar dit jaar nemen we enkele specifieke coronamaatregelen.
Reserveer tijdig jouw plaatsje via onderstaande links – let op – inschrijving is pas definitief na
het krijgen van een bevestigingsmail van de jeugdbib.
Je kan kiezen voor:
• Kaftpapier ophalen en thuis kaften
o Je kiest welk uur je komt tussen 13 en 17u.
o Je krijgt een rolletje papier (voor iedereen dezelfde).
o Je neemt het papier mee naar huis, je kaft niet in de bib.
o Je houdt rekening met de coronamaatregelen die je krijgt in de bevestigingsmail.
• Ter plaatse kaften én laten illustreren
o Je geeft aan welke uren je kan langskomen.
o Je krijgt een bevestigingsmail welk tijdsblok is toegewezen (tijdsblokken van 1 uur).
o Je krijgt een rolletje papier en 1 vel bruin papier.
o Je kaft ter plaatse.
o Je laat max. 2 kaften illustreren.
o 1 ouder per kind/gezin
o Je houdt rekening met de coronamaatregelen die je krijgt in de bevestigingsmail.
Werken de links niet?
Je vindt ze terug op ons portaal: https://ieper.bibliotheek.be/ of op onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/bibliotheek.ieper
Meer info over Boekenkaftdag?
Mail naar jeugdbib@ieper.be of bel naar 057/239423.

Schooljaar 2020-2021
DATA OM BIJ TE HOUDEN:
geplande activiteiten, vakantieperiodes en vrije dagen.
dinsdag 2 september 2020
Start nieuw schooljaar
> volle maaltijd is mogelijk ( Graag briefje meegeven !!)
woensdag 9 september 2020
start fruitproject
woensdag 16 september 2020
ouderavond kleuter en lager → onder voorbehoud!
zondag 20 september 2020
Eerste communie om 9u.00 ( groep A ) – 10u.30 ( groep B ) –
12u.00 ( groep C )
Boezinge ( leerlingen eerste leerjaar schooljaar 19-20

vrijdag 25 september 2020
woensdag 30 september 2020
zondag 4 oktober 2020

Sportdag 1
Pedagogische werkdag
8.00: ontbijttafel oudercomité

maandag 5 oktober 2020
dinsdag 6 oktober 2020

Vrije dag
schoolfoto’s

2 november t.e.m. 8 november 2020

Herfstvakantie

woensdag 18 november 2020
dinsdag 1 december 2020
vrijdag 11 december 2020
woensdag 16 december 2020

Pedagogische werkdag
start proefwerken L2 & L3
einde proefwerken L2 & L3
Oudercontact kleuter en rapportbespreking lager

Vormsel om 9u.00 ( groep A ) – 10u.30 ( groep B ) –
12u.00 ( groep C )
Boezinge ( leerlingen zesde leerjaar schooljaar 19-20

21 december t.e.m. 3 januari 2021

Kerstvakantie

zaterdag 23 januari 2021

MAALTIJD T.V.V. DE SCHOOL → onder voorbehoud

15 t.e.m. 21 februari 2021

Krokusvakantie

woensdag 17 maart 2021
donderdag 1 april 2021

Pedagogische werkdag
grootouderfeest

5 april t.e.m. 18 april 2021

Paasvakantie

donderdag 13 mei 20201
vrijdag 14 mei 2021
zaterdag 22 mei 2020
zaterdag 29 mei 2021
maandag 31 mei 2021
dinsdag 8 juni 2021

Eerste communie / O.L.H.Hemelvaart→ onder voorbehoud, cfr. kerkfederatie.
Vrije dag
Heilig Vormsel → onder voorbehoud, cfr. kerkfederatie.
SCHOOLFEEST
vrije dag
opendeur kleuter
start proefwerken ( t.e.m. 17.06) L1 & L2 L3
Oudercontact kleuter en rapportbespreking lager
Sportdag 2
Schoolreis

woensdag 23 juni 2021
vrijdag 24 juni 2021
dinsdag 29 juni 2021

Onderstaand blad krijgt oudste dochter of zoon mee op dinsdag 01/09/2020
GRAAG VOOR HET HELE GEZIN INVULLEN TEGEN WOENSDAG 02/09
SAMEN MET DE MAALTIJDKAART
Schoolbestuur “VZW Vrije Basisschool Elverdinge-Brielen” ( Ondernemingsnummer
0410.502.218 )
Bolle Meersstraat 12 8906 Elverdinge
De heer en/of mevrouw
__________________________________________________________
ouder(s) van ___________________________________________________
verkla(ren)art kennis te hebben genomen van het opvoedingsproject en het schoolreglement van
1 september 2020 van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Bolle Meersstraat 12, 8906
Elverdinge-Ieper en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de
engagementsverklaring en het schoolreglement
Handtekening van de ouder(s)

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn
ingevuld.

GELIEVE ENKEL DE NIEUWE GEGEVENS aan te vullen.
Adres: ........................................................................................................................................................
Vaste telefoon thuis: .......................................................
Vader: GSM: ……………………………………….

Telefoon werk : .......................................................

Moeder: GSM: ……………………………………….

Telefoon werk : .......................................................

Telefoon grootouders : - ………………………………………..……. ( naam : ………………………………………)
- ………………………………………..…….….( naam : ………………………………………)
Andere ( bvb. onthaalmoeder ) :
……………………………………………………………………………………………………….
Andere belangrijke gegevens :
( huisdokter, allergieën, ... )
.....................................................................................................................................................................
- Hierbij willen we benadrukken dat alle informatie voor geen andere doeleinden zal gebruikt worden.
Enkel directie en leerkrachten beschikken over de nodige gegevens.
- Bij het begin van dit schooljaar vragen we ook de toestemming voor het publiceren van beeld- en/of
geluidsopnames van leerlingen voor onze website, voor de schoolkrant of voor een infofolder.
Indien niet akkoord, gelieve dit hier te vermelden:……………………………………………………………………………………..

Kind 1:______________________________________ Klas: ___________
AVERBODE
FRUITPROJECT

O JAAR
O JA

O GEEN
O wenst niet deel te nemen en neemt op
woensdag zelf een stuk fruit mee naar school

Kind 2: ______________________________________ Klas: ____________
AVERBODE
FRUITPROJECT

O JAAR
O JA

O GEEN
O wenst niet deel te nemen en neemt op
woensdag zelf een stuk fruit mee naar school

Kind 3:______________________________________ Klas: ____________
AVERBODE
FRUITPROJECT

O JAAR
O JA

O GEEN
O wenst niet deel te nemen en neemt op
woensdag zelf een stuk fruit mee naar school

DATA ZWEMMEN SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Data zwemmen 1ste, 2de en 3de leerjaar
1ste trimester
do. 01 - 10
do. 08 - 10
do. 15 - 10
do. 22 - 10
do. 29 - 10
do. 12 - 11
do. 19 - 11
Data watergewenning 3de kleuterklas
2de trimester
do. 11 - 03
do. 18 - 03
do. 25 - 03
do. 01 - 04

3de trimester
do. 22 - 04
do. 29 - 04
do. 06 - 05

Strookje voor het zwemmen
>> enkel in te vullen voor de kinderen uit het eerste leerjaar
Naam leerling: …………………………………………

○ Is bang in het water/zwembad
○ Geen/weinig ervaring met een zwembad
○ Voelt zich goed in het water, gaat regelmatig naar het zwembad maar nog geen
zwemlessen gevolgd

○ Zwemlessen leren overleven gevolgd -> met / zonder succes (doorstreep wat niet
past)

○ Zwemlessen schoolslag gevolgd -> met / zonder succes (doorstreep wat niet past)
Andere opmerkingen:

Graag invullen en terug meebrengen naar school.
Alvast bedankt,
Juf Elizabeth

