Tongeren, 5 oktober 2020
Beste ouders,

Een nieuwe school brengt nieuwe afspraken en gewoontes met zich mee. Hieronder geven we
antwoord op veel gestelde vragen en misvattingen. Gelieve deze grondig te lezen want goede
afspraken maken goede vrienden.

Wij danken het oudercomité :
- voor de geleverde plantjes aan het adres van onze school.
- voor de hulp bij toezicht op de dag van de leerkracht (5 oktober.)
- in bijlage de herinneringsbrief van het oudercomité à actief lid, helpend lid, steunend lid

BEREIKBAARHEID SCHOOL
Wegens installatie telefonie en videofonie kan u de school momenteel enkel bereiken via
onderstaande kanalen. Wij brengen u op de hoogte na installatie.
info@basisschoolpicpussen.be

directie@basisschoolpicpussen.be

GSM: 0476/81 77 54 (directeur Caroline Coenegrachts)
BRENGEN EN HALEN VAN UW KIND(EREN)
Wanneer haal ik mijn zoon/dochter af aan school?
De school eindigt om 15.15u. Alle ouders hebben tot 15.30u de tijd om de kinderen aan de
klasdeur af te halen. Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om tijdig op school te geraken,
kunnen gebruik maken van de naschoolse opvang of de studie (enkel op maandag, dinsdag
en donderdag).
Mag mijn kind mits toestemming bij het einde van de schooldag de klas alleen verlaten?
We laten als school toe dat, indien de ouders de toestemming geven, enkel de kinderen van de
derde graad de klas alleen mogen verlaten. Zij mogen wel jongere broers en zussen ophalen
en dan de school verlaten om zich zo naar de afgesproken plaats buiten het schoolgebouw te
begeven.
Alle andere kinderen worden door de ouders, grootouders, … aan de klasdeur afgehaald. We
laten niet toe dat kinderen de klas verlaten om op een andere plaats in het schoolgebouw
de ouders op te wachten.
Waar haal ik mijn kind af als ze het laatste lesuur turnen hebben?
Om de turntijd ten volle te benutten, zullen kinderen die het laatste uur turnen hebben
afgehaald worden aan de sportzaal. Juf Jolien staat buiten met de kinderen onder het
afdak. Zo zien jullie elkaar en kan er vlot verder gewandeld worden.
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Waar mogen ouders NIET parkeren?
Wij doen een oproep aan de ouders om NIET te parkeren op parkings van de
appartementsgebouwen op de Hasseltsesteenweg. Parkeren op privédomeinen is ten
strengste verboden.
UNIFORM - VEILIGHEIDSVESTJE
Waarom dragen onze kleuters en leerlingen een veiligheidsvestje?
We vinden de veiligheid van onze kinderen zeer belangrijk. Wij, als school, zorgen om 15.15u
dat alle kinderen hun vestje aan hebben. We merken dat er kinderen en ouders het vestje bij het
verlaten van de klas uitdoen. Hierdoor worden de kinderen minder zichtbaar in het verkeer. We
doen een oproep aan alle ouders om samen te zorgen voor de veiligheid van onze
kinderen. We vragen om het vestje ’s morgens aan te doen bij vertrek thuis en het ’s
avonds aan te laten tot jullie terug thuis aankomen.
Waar kunnen jullie de verloren voorwerpen ophalen?
We stellen vast dat er reeds na een maand veel kledingstukken in de klas achterblijven. We doen
een oproep aan alle ouders om alle kledingstukken te voorzien van de naam van hun kind.
Zo kunnen de leerkrachten ook helpen bij het terugvinden van de eigenaar. We houden alle
gevonden kledingstukken bij in de klaslokalen tot aan een vakantie. Alle spullen die dan
niet zijn opgehaald, zullen gewassen worden en aan Poverello geschonken worden.
Hoe en waar kan ik uniformbloesjes, turn t- shirts en veiligheidsvestjes kopen?
Alles kan besteld worden via de website van de school. We doen een oproep om dit zoveel
mogelijk te doen. Jullie kunnen het juiste bedrag overschrijven op de rekening van de school. De
boekhouding zal dit controleren en mits ontvangen van het geld zal de bestelling meegegeven
worden aan jullie kind.
Voor ouders die niet in de mogelijkheid zijn om dit online te bestellen, kunnen bij de
administratie een blad gaan afhalen om zo de bestelling te plaatsen.

ORGANISATIE – KALENDER OKTOBER - NOVEMBER
5 oktober 2020 à dag van de leerkracht
5 oktober 2020 à 5-jarige kleuters naar theatervoorstelling in de Velinx
7 oktober 2020 à 4-jarige kleuters naar theatervoorstelling in de Velinx
12 oktober 2020 à herfstwandeling kleuters
12 oktober 2020 à start pizzaverkoop zie inschrijvingsbrief op 12 oktober
12 oktober 2020 à schoolraad
16 oktober 2020 à start kind en taal voor anderstalige ouders van kleuters
22 oktober 2020 à herfstwandeling lager onderwijs
28 oktober 2020 à openklasdag instappers
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28 oktober en 29 oktober à oudercontacten voor de ouders van kleuters en lagere
schoolkinderen. We verwachten minstens 1 ouder per gezin aanwezig. Inschrijvingsbrief volgt
op 12 oktober.
31 oktober tot en met 8 november 2020 à herfstvakantie
9 november 2020 à start instappers kleuters
10 november 2020 à 3de graad naar voorstelling Cultureel Centrum Velinx
11 november 2020 à feestdag wapenstilstand vrij
13 november 2020 à afhaal pizzaverkoop
23 november tem 27 november à voorleesweek
26 november 2020 à rapport lager onderwijs
27 november 2020 à kind en taal voor de anderstalige ouders kleuters

Beste ouders,
Kinderen en leerkrachten voelen zich helemaal thuis in een rustige omgeving waar het fijn is om te
leren en te leven. Wij wachten op het moment om ook jullie, ouders te laten genieten van onze
mooie nieuwe school. We houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Caroline Coenegrachts
Directeur basisschool Picpussen
0476/81 77 54
directie@basisschoolpicpussen.be

info@basisschoolpicpussen.be
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