Nieuwsflits oktober 2017
Beste ouders,
Onze Duizendpootrakkers zijn het al even gewend. De nieuwe klas, de nieuwe juf, de nieuwe
meester…
De zomer ligt zelfs al achter ons, de herfst is er aan begonnen. Dus hoog tijd om je even op de
hoogte te stellen van wat er gebeurd is en wat komen zal!
Eerst en vooral verwelkomen we onze nagelnieuwe Duizendpootrakkers die gestart zijn op 1
september in onze school. Van harte welkom aan Sander, Alexander, Cas, Emanuel,
Soufiane, Ilan, Elina en June!
Ook in ons team is er een nieuwkomer! Juf Nathalie, van harte welkom in onze instapgroep!
Om even te weten wie, waar nu juist zit… Onderstaand overzichtje:
Instapgroep: Juf Tamara en Juf Nathalie
Kleutergroep 1: Juf Evie
Kleutergroep 2: Juf Nancy
Kleutergroep 3: Juf Kelly
Groep 1: Juf Kirsten en co-teacher Juf Lin
Groep 2: Juf Debbie en Juf Lin en zorgjuf Evelien
Groep 3: Juf Linsley en zorgjuf Evelien
Groep 4: Juf Sofie en Meester Björn en zorgjuf Marijke
Groep 5: Meester Stijn en zorgjuf Marijke
Groep 6: Juf Ann en Juf Lin en zorgjuf Marijke
Niet-Confessionele Zedenleer groep 1, 2, 3, 5, 6 Juf Regine
groep 4 Juf Christine
Rooms-Katholieke Godsdienst groep 1, 2, 3, 5, 6 Juf Kathy
groep 4 Juf Nadia
Islamitische Godsdienst Juf Ammoun
Protestants-Evangelische Godsdienst Juf Bea
Kinderverzorging: Juf Marijke en Juf Ann
Zorgcoördinator: Juf Liesbeth
Afwezigheidscoördinator: Juf Marijke
Administratie medewerker: Juf Ann
Directeur: Jo De Wolf
Opvangteam: Juf Rita, Juf Mieke, Juf Astrid
Keukenwerking: Mieke
Onderhoudsploeg: Dirk, Astrid en Patricia
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Leerlingenaantal
Is de school volzet? Nog 2 vrije plaatsen.
Een stand van zaken van elke klasgroep.
Kleuterafdeling
Instapgroep
Kleutergroep 1
Kleutergroep 2
Kleutergroep 3

Volzet
Volzet
Volzet
Volzet

Lagere afdeling
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Volzet
Volzet
2 plaatsen
Volzet
Volzet
Volzet

Inschrijvingen 2018-2019 – geboortejaar 2016
01/09/2017 voor broertjes en zusjes van onze eigen Duizendpootrakkers (= voldoende
plaatsen beschikbaar!)
15/09/2017 voor kinderen van het personeel ( = voldoende plaatsen beschikbaar!)
01/03/2018 te 8u40 voor iedereen (= beperkt aantal plaatsen!)
Als ouder van een Duizendpootrakker krijgt u voorrang op het inschrijvingsrecht tot woensdag
28 februari 2018!
Vanaf donderdag 1 maart 2018 mogen wij ook andere, nieuwe kinderen inschrijven en heeft u
als ouder van een Duizendpootrakker geen voorrang meer!
Onze maximum groepsgrootte bedraagt 22 leerlingen. Na 22 inschrijvingen voor één
welbepaalde groep, sluiten wij de klasgroep af.
De kinderen worden in de klasgroep toegelaten in de volgorde van aanmelding in het
inschrijvingsregister. Dit betekent concreet dat wanneer u de 23ste bent die komt inschrijven
voor één en dezelfde klasgroep, wij u moeten teleurstellen.
Wij hebben binnen onze school spijtig genoeg geen ruimte meer over om een parallelklas te
maken.
Wat dien je voor de inschrijving te doen?
1. Het inschrijvingsregister zelf komen invullen op school tijdens de schooluren. (Wij mogen dit
helaas niet in uw plaats doen!)
2. Eventueel het inschrijvingsdossier invullen en de ISI+kaart of kids-id van het toekomstige
Duizendpootrakkertje meebrengen. (maar dit kan ook nog steeds later gebeuren)
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Instapgroep in het nieuw!

Op 1/9 opende onze instapgroep het schooljaar in een volledig nieuw kleedje! De eerste
vakantiedag van de maand juli was de perfecte dag om dit lokaal volledig te strippen!
Heel wat collega’s staken een handje toe zodat de klus snel was geklaard.
Enkele dagen later werd de vloerbekleding vernieuwd.
En dan kwam het grote werk… half augustus… schilderen, behangen en nog eens schilderen.
Elektriciteit vernieuwen, stopcontacten bijplaatsen, verduisterende gordijntjes plaatsen,…
Een nieuwe weekkalender maken en heel wat spulletjes moesten opgehangen worden!
Dankzij heel wat hulp van papa’s en teamleden schittert dit klaslokaal als nooit tevoren.
Deze renovatie werd gerealiseerd mede door de financiële inbreng van onze
oudervereniging!
Met dank voor de steun van elke helpende en deelnemende ouder!
En met dank aan alle helpers!

Belangrijke data 2017-2018!
22/10/2017 – 11u30-15u Eetfestijn De Duizendpootrakkers
17/11/2017 – 14u Grootoudersfeest groep 3, 4, 5 en 6!
24/11/2017 – 14u Grootoudersfeest Kleuterafdeling + groep 1 en 2 lagere afdeling
25/11/2017 – 10u Kerstboomversiering in organisatie van onze oudervereniging
30/11/2017 – 14u Maandafsluiter – ouders ook welkom!
21/12/2017 – 11u-20u Boekenbeurs
19/01/2018 – 8u40 Ontbijt op school
25/02/2018 – 11u30-15u Eetfestijn De Duizendpootrakkers
12-14/3/2018 Boerderijklassen groep 2
23/03/2018 – 14u30 Vernissage kunstweken
26/05/2018 – Schoolfeestweekend
27/05/2018 – Schoolfeestweekend
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Niveaulezen – aangepast systeem
Elk jaar trachten we het een beetje beter te doen dan het voorgaande jaar… Daarom
evalueren wij ook elk jaar onze eigen werking. Hierdoor hebben we ook het niveaulezen wat
aangepast. Vanaf heden lezen de klasgroepen 1, 2 en 3 vrij intensief in kleine groepjes met
een eigen groepsbegeleider. We gaan niet meer klasdoorbrekend maar gaan niveaugroepjes
maken binnen de klas. Op deze wijze moeten we niet elke keer het niveaulezen annuleren
vanaf het moment dat er één of andere klasgroep op uitstap is. Wat ook nieuw is… groep 1
neemt reeds vanaf de eerste leesbeurt deel aan het niveaulezen! (vroeger was hun start maar
in het voorjaar voorzien)
Wens je ook vrijwillige leesouder / leesgrootouder te worden? Neem dan contact op met ons!
Leesbeurten steeds op dinsdag van 10u35 tot 12u10.
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Werken… aan een nieuw concept!

In de ruimte van onze opvang zijn de voorbije periode al enkele nieuwe kasten verschenen…
De ene kastenreeks biedt ruimte aan onze nieuwe stripotheek en de andere kast biedt extra
plaats om onze informatieve schoolboeken te stockeren.
Er staat zelfs nog een tweede, gelijkaardige, kast klaar om in elkaar te steken. Informatieve
boeken zijn dus steeds welkom in onze school! 
Voor onze opvang zijn we momenteel bezig aan een vernieuwde zithoek, een attractieve
luisterhoek en tot slot een volledig nieuwe inrichting van een kleuterhoek! Alvast iets om naar
uit te kijken!
En niet enkel de opvang krijgt een ander uitzicht en een andere functie…
Ook onze schoolgangen worden heringericht. Dit alles uiteraard conform aan de voorwaarden
van de preventie- en brandveiligheid!
Zo kregen klasbibliotheken, actuahoeken en dergelijke al een nieuwe locatie. Klasmateriaal
wordt samen geordend, klasdoorbrekend. Op deze wijze hebben we wat meer ruimte in de
klaslokalen en werken we nauwer samen met elkaar.
Dit is alvast een goed begin of een mooie verderzetting van ons schoolproject; een
klasdoorbrekende samenwerking en het opstarten, het inrichten van een open leercentrum…
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Vakanties en vrije dagen 2017-2018
1ste trimester
01/09/2017: Start nieuwe schooljaar
27/09/2017: Facultatieve verlofdag
28/10/2017 – 05/11/2017: Herfstvakantie
29/11/2017: Facultatieve verlofdag
04/12/2017: Pedagogische studiedag
23/12/2017 – 07/01/2018 Kerstvakantie
2de trimester
24/01/2018: Pedagogische studiedag
10/02/2018-18/02/2018: Krokusvakantie
31/03/2018-15/04/2018: Paasvakantie
3de trimester
30/04/2018: Facultatieve verlofdag
01/05/2018: Feest van de arbeid
10/05/2018: Hemelvaartsdag
11/05/2018: Brugdag
21/05/2018: Pinkstermaandag
De lessen eindigen op vrijdag 29 juni 2018 te 12u15.
01/07/2018: Begin zomervakantie!
Tijdens vakanties, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen is er opvang
mogelijk in de buitenschoolse kinderopvang.
Ouders zijn verplicht één week op voorhand in te schrijven.
Info en inschrijving IBO Speelhuis: 052/35 33 58

Oproep om de handen samen uit de mouwen te steken!
School maken is arbeidsintensief!
Daarom durven wij ook op onze ouders te rekenen.
Heb je zin, of twijfel je nog? Vul dan de oproep van David, onze coördinator in.
Vele handen maken het werk licht en …. Op deze wijze leer je onze schoolwerking wat
beter kennen! Doen hé!!!
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Klimmuur

1 september zal onze rakkers wel bijblijven!
Na het grote namiddagspel; 1 tegen allen werd door de winnaars onze nieuwe klimmuur
onthuld.
Een extra sportieve uitdaging in onze schooltuin!

Digitale Communicatie – mailverkeer…..
Onze scholengroep wijzigde enkele emailadressen de voorbije periode.
Zo werd het adres jo.de.wolf@ringscholen.be vervangen door
directie.de.duizendpootrakkers@ringscholen.be .
Nu vliegen blijkbaar heel wat schoolberichten in de spam-box. Gelieve dit toch wel even na
te kijken in je mailbox want anders zou er wel eens heel wat schoolinfo verloren kunnen
gaan. Standaard verzenden we alle mails nu nog via jo.de.wolf@duizendpootrakkers.net
Tot overmaat van ramp zijn ook onze duizendpootrakkers.net - adressen aangepast! Wij
werken op dit ogenblik aan een optimalisering van onze digitale berichtgeving! Hopelijk zijn
onze problemen zo spoedig mogelijk achter de rug!
We werken intensief aan een betere oplossing!
Onze school beschikt over een smartschoolplatform en wellicht zal dit ook weldra voor de
ouders worden opengesteld! Meer nieuws volgt weldra!
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Batterijen inzamelen op school!
Onze school zamelt gebruikte batterijen in via Bebat. We krijgen daartoe niet alleen
gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden we bovendien ook voor
onze inspanningen beloond: voor elke kilo batterijen die we inzamelen, krijgen we van
Bebat een punt.
Met deze punten kunnen we voor de school sparen voor allerlei leuke uitstappen, educatief
materiaal, sportuitrusting, busvervoer,...
Momenteel organiseert Bebat een inzamelactie die onze leerlingen de kans geeft om met
de hele school naar een exclusieve filmvoorstelling van de nieuwe K3-film Love Cruise te
gaan in aanwezigheid van de K3’tjes zelf!
Help jij de “Helden Van Bebat” veilig en eerlijk in te zamelen?
De school heeft een charter ondertekend waarin zij, als Helden Van Bebat, beloven om
eerlijkheid en veiligheid altijd voorop te stellen.
En dit tijdens én na de K3 scholenactie.
- Zamel enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen in op school. Niet zeker wat een huis-tuin-enkeukenbatterij precies is?
In het bebat educatief downloadcenter vind je onder andere een nuttige poster die je verder
helpt. www.bebat.be/nl/K3/downloadcenter
- Knoopcellen, 4,5 Volt of 9 Volt batterijen? Plak de polen af met een stukje plakband, zo
vermijd je kortsluiting. Niet zeker hoe deze batterijen er uitzien? Kijk het na in de Bebat
batterijen encyclopedie www.bebat.be/nl/batteripedia
- Meer tips over veilig inzamelen? Kijk op www.bebat.be/nl/K3/eerlijkveilig Gebruik deze tips
ook thuis en op je werk om veilig met batterijen om te gaan!
Geef jij mee het goede voorbeeld en help jij onze school?
Ga dan thuis op zoek naar lege batterijen in de schuif, op zolder of in de kelder, geef ze
mee met je zoon of dochter en draag je steentje bij aan een beter milieu!
Op onze website in het downloadcenter www.bebat.be/ vind je een handige checklist om
alle lege batterijen op te sporen.
Bedankt en veel inzamelplezier!

Dankzij de ophaling van vorig schooljaar hebben we een waardebon ontvangen ter waarde
van €155! Hiermee werd tekenpapier en waterverf aangekocht voor onze lessen muzische
vorming! Waarvoor dank aan alle batterijverzamelaars!!!!
-> Batterijen te deponeren in de recyclagekast rechtover ons secretariaat! Bedankt!
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Medicatiegebruik op school!
Beste ouders, medicijnen horen niet thuis in de boekentas!
Ook keelpastilles en dergelijke vallen onder de noemer medicatie! Vergeet dit niet aub!
In principe bannen wij alle medicijngebruik uit de school.
In uitzonderlijke situaties worden wel medicijnen toegediend door de klastitularis na
schriftelijk attest/opdracht van ouders / dokter. Dit kan zowel op de daartoe voorziene
documenten die op school beschikbaar zijn of via een opdracht in de klasagenda van de
leerling. Lees hiervoor zeker nog even ons schoolreglement na op onze schoolsite!
Facturatie
De factuur van de maand september zal de komende dagen beschikbaar zijn in I-School.
We brengen je wel via mail hiervan op de hoogte.
De nieuwe prijzen, zoals meegedeeld eind vorig schooljaar worden hier gehanteerd:
- voor- en naschoolse opvang €0,92 per begonnen half uur
-> het belastingsvoordeel blijft uiteraard hier behouden!
- soep €0,80

Scholenveldloop editie 2017!
Het was een mooie, rustige editie dit jaar!
Al onze Duizendpootrakkers hadden hun beste loopschoenen uit de kast gehaald en met
succes!
Heel veel vermoeide maar blije gezichtjes aan de aankomst.
Blij dat het achter de rug was of blij met de sportieve actie of blij met het resultaat…
Enkele waren superblij en kregen een podiumplaatsje toebedeeld!
Een speciale proficiat voor Thor, Cis, Lore, Rosalie, Rubén, Norah, Phoebe en Lasse!

Basisschool De Duizendpootrakkers
Ringlaan 2
1745 Opwijk
tel. 052 35 56 16
info@duizendpootrakkers.net
www.duizendpootrakkers.net

En wij zoeken en verzamelen op school ook:
 Spelmateriaal
Ruim je het oude speelgoed op van je kinderen? Gooi niets weg, wij kunnen het
misschien nog in één van onze klassen of in de voor- en naschoolse opvang
gebruiken. Geef het gerust af op school. Indien wijzelf het niet kunnen gebruiken
bezorgen we dit materiaal aan het goede doel.
 Knutselmateriaal
kroonkurkjes, schelpjes, kralen (hout en plastiek), din A4 papier in alle kleuren,
wasknijpers, pomponnetjes, friscostokjes, knopen in allerlei vormen en kleuren,..…
 Werktuigen voor de kinderen om in de zintuigentuin te werken. Heb je nog een
harkje, een spade of een schop teveel thuis? Schenk ze aan onze Natuurrakkers! Deze
zullen zo gelukkig zijn dat ze hiermee de handen uit de mouwen kunnen steken!

Afval voorkomen is top!
Afval selectief inzamelen is noodzakelijk voor het milieu!
Om dit selectief inzamelen te stimuleren ontvangt de school
steeds sport- en spelmateriaal in ruil voor de ophaling.






Batterijen in allerlei vormen -> in de witte kast rechtover ons secretariaat.
Inktpatronen uit printers (inkt- en tonercartridges). (-> de witte kast)
GSM-toestelletjes verouderd of stuk? Breng ze binnen! (-> de witte kast)
Dopjes – plastic dopjes van drankflessen. Deze inzamelactie in samenwerking met de
gemeente Opwijk gaat volledig ten voordele van het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden. Het inzamelpunt in onze school situeert zich eveneens in de witte
kast rechtover ons secretariaat

Beste ouder, het laatste blad houden we gereserveerd voor de activiteitenkalender om op
een vast plaatsje thuis op te hangen.
Met vriendelijke groeten, namens het team van De Duizendpootrakkers,
Meester Jo
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Activiteitenkalender 2017-2018
Data onder voorbehoud!

september
01/09/2017
07/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
21/09/2017

22/09/2017
25/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
oktober
02/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/11/2017
12/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017

27/10/2017

Actuele versie te raadplegen op www.duizendpootrakkers.net!

Start nieuwe schooljaar
Start inschrijvingsperiode 2017-2018 broers en zussen – geboortejaar 2016
L2 Zwemmen
Toon je sportclub@school
L2 Zwemmen
Stuurgroep Oudervereniging te 19u30
Opstartdag niveaulezen
Opstartdag woensdag Samdag!
Wafelenbak
L2 Zwemmen
K2, K3 Verkeerswandeling in het dorp
I-K3 Informatieavond in de klas van je kind te 18u30
L1-L6 Informatieavond in de klas van je kind te 19u30
Fluo-dag
L1-L6 Scholenveldloop
Schoolraad te 20u00
Facultatieve verlofdag
L2 Zwemmen
Openschooldag – rondleiding start stipt te 9u00
K3 Solan en Ludwig
Project Tutti Frutti – Schilouders welkom te 8u30!
K3 Workshop Solan en Ludwig
Niveaulezen
Woensdag Samdag
Saved By The Bell
L2 Zwemmen
Dode hoek-opleiding voor groep 1 - groep 6
Parking aan de school dient autovrij te blijven vandaag!
Project Tutti Frutti – Schilouders welkom te 8u30!
Niveaulezen
L5 – L6 Project Pakistan
Woensdag Samdag
L2 Zwemmen
Project Tutti Frutti – Schilouders welkom te 8u30!
Niveaulezen
Woensdag samdag
L2 Zwemmen
Eetfestijn De Duizendpootrakkers (van 11u30 tot 15u00)
L1-L6 Buggenhout Bos
Project Tutti Frutti – Schilouders welkom te 8u30!
Niveaulezen
Woensdag Samdag
L2 Zwemmen
L5 Animatiebezoek Woon- en zorgcentrum De Oase
Ouderavond Lagere Afdeling vanaf 16u00 tot 20u00
Openschooldag – rondleiding start stipt te 9u00
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