NIEUWSBRIEF
september 2022

Algemeen
Algemeen
Beste lezer,
Een nieuw schooljaar is gestart. Op donderdag 1 september stapten 31 kleuters
en 100 leerlingen vol goede voornemens de schoolpoort binnen. We wensen alle
kinderen een succesvol, leuk en coronavrij schooljaar toe. De ouders dank ik voor
het vertrouwen dat ze aan onze basisschool schenken. Van onze kant zullen we er
alles aan doen om dit vertrouwen niet te beschamen. Wij waarborgen een goede
opvoeding en degelijk onderwijs.
Reeds tijdens de laatste weken van de zomervakantie waren directie en
leerkrachten druk in de weer met het plannen van allerlei activiteiten. Dat we er
eens te meer met veel enthousiasme en creativiteit invliegen, zal u merken aan
de goed gevulde maandkalenders. Laten we ons inzetten voor een vruchtbare
samenwerking, die een kindvriendelijke sfeer creëert en die uw kinderen met hun
talenten alle kansen tot (op)groeien biedt.
We wensen dit samen met u in het schooljaar 2022-2023 waar te maken

Chantal Deblanc
Ellen Van de Velde
Directie

Zorgnieuws
ONZE SCHOOL, EEN ZORGZAME SCHOOL

“Als je niet zo snel bent, kan je nog wel heel slim zijn”
Kinderen die aan onze school worden toevertrouwd willen we met brede zorg omringen.
Deze zorg is een opdracht van het hele schoolteam.
Steunend op onze zorgvisie (www.zevi.be/info), bestaande uit enkele bouwstenen, is er
een degelijk zorgbeleid uitgewerkt. Op deze manier zorgen we ervoor elk kind in zijn
eigenheid te waarderen.
ZORGWERKING OP ONZE SCHOOL. GOED OM WETEN!
1. Zorg is er zowel voor kleuters als kinderen van de lagere school.
2. De zorg gaat, volgens de door de overheid opgelegde richtlijnen, zoveel mogelijk
door in de eigen klas. Om de klas niet te veel te storen, gebeurt het vaak dat er in
groepjes wordt gewerkt in de zorgklas. Dit gebeurt vooral bij het aanvankelijk- en
technisch lezen.
3. Bij de kinderen van de 3de kleuterklas nemen we bij het begin van het schooljaar
een taaltest (KOALA) af. Voor anderstalige kinderen of kinderen die taalzwak zijn
wordt een taalbad / taalintegratietraject aangeboden.
4. Een kind wordt opgenomen in de zorg na overleg met de klastitularis – de
zorgcoördinator – de ouders.
5. Samenwerking met de ouders en de school is zeker voor een kind dat regelmatig
zorg nodig heeft van groot belang. Sommige kinderen hebben er baat bij thuis wat
extra oefeningen te maken of extra te lezen. Daarbij is vaak de hulp van de ouder(s)
nodig.
6. Oudergesprekken – gesprekken “zorg”
Problemen-zorgen bij ouders over hun kind(eren) moeten zo vlug als mogelijk
worden opgelost. Dit bevordert zowel het welbevinden van het kind alsook dit van
de ouders.
Daarom kunnen oudercontacten voor de ouders die zich zorgen maken over het
gedrag of leerhouding van hun kinderen of voor ouders van kinderen die extra hulp
(= zorg) op elk moment van het schooljaar een afspraak maken voor een gesprek
met de zorgjuf/zorgcoördinator.
Dit kan op volgende manieren:
 maak een afspraak bij het afzetten of ophalen van jouw kind;
 neem telefonisch contact op met de directie die jou/jullie zeker zal verder
helpen een afspraak te maken;



stuur een e-mail naar de zorgcoördinator en geef een tweetal tijdstippen
door waarop het jou/jullie zou lukken een gesprek te hebben. Mailadres
zorgcoördinator: zoco@zevi.be
Ook de klastitularis of de zorgcoördinator kunnen de ouders uitnodigen voor een
gesprek.
7. Drie maal per jaar is er voor elke klas een MDO (= multidisciplinair overleg). Daarbij
worden vooral de individuele noden van elk kind besproken. Zowel de klastitularis,
de directie, de zorgcoördinator als het CLB zijn daar steeds op aanwezig. Indien
nodig worden ook de extra ondersteuners (vb. logopedist, therapeut,…) alsook de
ouders uitgenodigd.
Mevrouw Annelien Maes (zorgcoördinator)

In de kijker

Dit schooljaar zijn we gestart met een extra directeur. Mevrouw Chantal, al ruim 14 jaar
het gezicht van de scholen Zeveren en Vinkt, krijgt versterking van Mevrouw Ellen.
De directeuren zullen afwisselend aanwezig zijn: mevrouw Chantal op dinsdag,
woensdagvoormiddag en vrijdag; mevrouw Ellen op maandag, woensdagvoormiddag en
donderdag.
De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de verschillende domeinen. De lopende zaken
en dagelijkse bekommernissen worden samen gedeeld.
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september
september
september
september
september
september

Hervatting van de lessen
Infoavond kleuters
Startvergadering oudercomité (20.00u)
Infoavond onderbouw
Infoavond bovenbouw
Startviering lager kerk Vinkt (9.00u)
Kronkeldidoe L1-2

15 september
16 september
17 september
19 september
28 september
29 september
3 oktober

Zwemmen lager
Strapdag / Bib.bezoek L6
Eetfestijn (foodbars)
Initiatie rope-skipping voor het lager (over de middag)
Dag van de sportclub
Zwemmen lager
Facultatieve verlofdag

Maandmenu
maandag 05/09/2022

dinsdag 06/09/2022

donderdag 08/09/2022

vrijdag 09/09/2022

Knolseldersoep
Vispannetje
Spinaziepuree

Tomatensoep
Kipsteak
Braadsaus
Erwtjes
Natuuraardappelen

Erwtensoep
Vol-au-vent
Geraspte wortelen
Puree

Aspergesoep
Spaghetti
Bolognaise

maandag 12/09/2022

dinsdag 13/09/2022

donderdag 15/09/2022

vrijdag 16/09/2022

Preisoep
Kippenreepjes
Zoet zure saus
Rijstmix

Tomatensoep
Kalkoen Cordon bleu
Cremesaus
Knolselderpuree

Courgettesoep
Kippengyros
Italiaanse salade
Natuuraardappelen

Pompoensoep
Zwitserse schijf
Braadsaus
Erwtjes en wortelen
Natuuraardappelen

maandag 19/09/2022

dinsdag 20/09/2022

donderdag 22/09/2022

vrijdag 23/09/2022

Tomatensoep
Kippenballetjes
Currysaus met fijne
groentjes
Penne

Knolseldersoep
Keizergebraad
Braadsaus
Wortelschijfjes
Natuuraardappelen

Groentesoep
Stoofvlees
Komkommerschijfjes
Natuuraardappelen

Kippensoep
Braadworst
Braadsaus
Appelmoes
Natuuraardappelen

maandag 26/09/2022

dinsdag 27/09/2022

donderdag 29/09/2022

vrijdag 30/09/2022

Ajuinsoep
Spirelli
Hesp in kaassaus

Wortelsoep
Kippenboomstam
Braadsaus
Rode kool
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Gehaktbroodje
Mosterdsaus
Broccolipuree

Pastinaaksoep
Fishstick
Béarnaisesaus
Tomaten in vinaigrette
Puree

