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Even stilstaan …

Er waren eens twee handen, een grote hand en een kleine hand…
Zei de kleine tot de grote hand:
Hé grote hand, ik heb je nodig, want bij jou ben ik geborgen.
Ik voel je, wanneer ik wakker word en jij dan bij me bent,
wanneer ik honger heb en jij me voedt, wanneer jij helpt als ik een toren
bouw, wanneer ik met jouw hulp, m’n eerste pasjes zet, wanneer ik bij je
kom , als ik wat angstig ben.
Kom, blijf bij mij, en hou me vast.
En zei de grote tot de kleine hand:
Hé kleine hand, ik heb je nodig want jij houdt van mij.
Dat voel ik, als ik veel voor jou mag werken, als ik speel en lach en dol
met jou, als ik met jou wonderbare dingen opnieuw ontdek
als ik warmte voel, en van je hou.
Kom, blijf bij mij en hou me vast.

Voorschoolse opvang
 Vanaf 07.00 uur kunnen alle leerlingen van de afdelingen Coloma-Bos en
Vredestraat terecht in de Sint-Jozefszaal (afdeling Coloma-Bos).
 Om 08.00 uur opent de afdeling Vredestraat de deuren. Vanaf 08.00 uur worden
de leerlingen dan ook op de voor hen correcte afdeling verwacht.
 De leerlingen van de afdeling Vredestraat die in de
morgenopvang hebben verbleven, worden om
08.10 uur onder begeleiding vanuit Coloma-Bos
naar de Vredestraat gebracht.
 Wat kost voorschoolse opvang voor mijn kind ?
Van 07.00 uur tot 08.00 uur is de opvang betalend :
€ 0,75 per begonnen halfuur.
Vanaf 08.00 uur is de opvang volledig gratis.

Naschoolse opvang
 Om 15.30 uur sluit de afdeling Vredestraat haar deuren. Leerlingen die gebruik
maken van de avondopvang worden onder begeleiding naar de afdeling
Coloma-Bos gebracht.
 Vanaf 16.00 uur gaat de avondopvang door in onze lokalen in Coloma-Bos.
Hiervoor zorgen juf Gwendy, juf Karin, juf Marie-Louise, juf Bea en juf Marieke.
 Het avondtoezicht eindigt om 18.15 uur.
 Wat kost naschoolse opvang voor mijn kind ?
Tot 16.00 uur is de opvang volledig gratis.
Van 16.00 uur tot 18.15 uur is de opvang betalend : € 0,75 per begonnen halfuur.

Woensdagnamiddagopvang
 Ook dit schooljaar organiseren we weer kinderopvang op woensdagnamiddag
in onze school. Tot 18.00 uur kunnen onze leerlingen op school terecht bij juf
Gwendy
 De woensdagnamiddagopvang gaat enkel door op
de afdeling Coloma-Bos.
Wanneer uw kind op
regelmatige basis gebruik zal maken van deze
opvangmogelijkheid, dient u de school hiervan op de
hoogte te stellen bij de aanvang van het schooljaar.
Wanneer u op onregelmatige basis gebruik zal maken
van deze service, vragen we u de school hiervan
minstens 1 dag vooraf te verwittigen.
 Leerlingen van de afdeling Vredestraat die gebruik maken van de
woensdagnamiddagopvang worden onmiddellijk na het einde van de lessen
naar de afdeling Coloma-Bos gebracht.

 Wat kost de woensdagnamiddagopvang ?
Van 12.05 uur tot 12.30 uur is de opvang volledig gratis.
Vanaf 12.30 uur betaalt u € 1,50 per begonnen uur.

De schooldag
voormiddag
middagpauze
namiddag

08.30 uur – 12.05 uur
12.05 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 15.20 uur

Voor kinderen die thuis gaan eten gaat de schoolpoort aan de Vredestraat open om
13.00 uur. Het poortje naast de kerk zal om 13.15 uur geopend worden.
Elke leerling is minimaal 5 minuten voor de aanvang van de les in de school aanwezig.
Te laat komen stoort het klasgebeuren … ook in de kleuterschool ! Mogen we daarom
aan iedereen vragen om tijdig in de school te arriveren. Op die manier wordt het
onthaalmoment voor alle kleuters niet nodeloos gestoord. Wij rekenen alvast op uw
medewerking !

Opvang 1ste kleuterklasjes A, B en C + onthaalklasje
Juf Katrien (onthaalklas) zet haar deuren open om 08.15 uur. Ook meester Thomas zal
dit doen wanneer hij met de tweede onthaalklas begint.
Tot aan de krokusvakantie zullen juf Evelien, juf Katrien en juf Sofie (1Ka, 1Kb, 1Kc) ook
om 08.15 uur op post zijn om onze jongste kleuters op te vangen in hun klaslokalen.
De kleuters worden aan de klas afgezet en na een kort afscheid vertrekken de ouders
zodat de juf haar dag kan starten. Kleutertjes die vroeger naar school komen zijn
natuurlijk vanaf 07.00 uur welkom in de voorschoolse opvang bij juf Gwendy.

Een verkeersveilige start
Een nieuw schooljaar betekent ook steeds weer wennen aan het verkeer. Wij vragen
met aandrang dat onze kinderen die met de fiets komen, een fietshelm zouden
dragen.
Kinderen die te voet komen, kijken uit bij het oversteken en gebruiken steeds het
zebrapad. Kom je met de auto, willen we u vragen uw wagen op een veilige en
reglementaire plaats te parkeren en via het voetpad en/of zebrapad naar de school
te stappen. Het dragen van het fluo hesje willen we ook erg promoten. Nieuwe
kinderen krijgen bij hun start één van de school.
Graag geven we iedereen nog enkele tips die hopelijk bijdragen tot een verkeersveilig
schooljaar :
• Besef dat jonge fietsertjes niet altijd even zeker fietsen en minder stuurvast zijn. Ze
maken soms plotse, onverwachte bewegingen. Geef hen de tijd en de ruimte
om te oefenen.
• Weet dat jonge kinderen snelheid en remafstand nog niet goed kunnen
inschatten.
• Kinderen zijn impulsief : ze rennen soms onverwacht de straat op, achter een bal
die wegrolt of naar een vriendje aan de overkant !
• Respecteer de zone 30 ! Soms moet je immers snel kunnen stoppen !

• Je kan een fietser pas voorbij rijden als je één meter afstand kan houden, zo geef
je de fietser ruimte om uit te wijken. Kinderen kunnen immers nogal schrikken als
een wagen hen plotseling rakelings voorbij steekt !
• Parkeer niet dubbel, sta niet stil op vluchtheuvels, fietspaden of voetpaden; ook
niet “voor eventjes”. Foutparkeerders zorgen steevast voor levensgevaarlijke
situaties aan de schoolpoort !
• Hou de zebrapaden vrij en parkeer op meer dan 5 meter afstand van de
zebrapaden : zorg ervoor dat fietsers en voetgangers voldoende zien en gezien
worden.

Fietsen op het Coloma-domein
Om de veiligheid van de voetgangers te garanderen, vragen de
preventieadviseurs uitdrukkelijk om NIET te fietsen op het terrein. We
willen dan ook aan iedereen vragen de fiets aan de hand te nemen van
zodra u het Coloma-domein betreedt. We danken iedereen alvast heel
hartelijk voor de medewerking en voor het begrip !

Kiss & Ride-zone aan de Tervuursesteenweg (kerk)
Om 08.00 uur gaat het poortje, links naast de kerk (aan het kiezelpad)open en kunnen
de kinderen langs deze weg de school bereiken.
Om 07.55 uur komt een leerkracht al aan de zone staan om
kinderen op te vangen van de ouders die sneller moeten
vertrekken. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen
doorgestuurd worden naar de speelplaats.
Het is wel niet de bedoeling om voor lange tijd te parkeren in
deze zone, maar plaats te maken voor andere ouders die hun
kind willen afzetten. Gelieve ook de rijrichting te respecteren en
dus draaien met de wagen te vermijden. Zo zorgen we voor
een veilige schoolomgeving voor de fietsers die op dat moment
deze zone voorbij komen.
Opgelet, deze poort gaat toe om 08.35 uur!
Hopelijk kunnen we op deze manier weer veilig samenwerken.

Woensdag = fruitdag
We hechten heel wat waarde aan een gezonde,
evenwichtige voeding. Daarom hebben we woensdag
uitgeroepen tot fruitdag. Die dag wordt er enkel een stuk
fruit of groente toegelaten als tussendoortje.

Ouderavond met infomarkt
Van deze gelegenheid willen we graag gebruik maken om u uit te nodigen op de
informatieavonden van dinsdag 10 september en donderdag 12 september a.s.
De leerkrachten verwelkomen u van harte in de klas van uw zoon of dochter.

De klastitularis zal u graag informeren omtrent de manier van werken in de klas, de
gebruikte methodes en alles wat te maken heeft met het dagelijkse schoolleven. Hij of
zij zal ook graag antwoorden op al uw vragen.
Om een vlot klasverloop te garanderen is het belangrijk dat u als ouders op de hoogte
bent van de klasafspraken. Ook is het nuttig om toch even van naderbij kennis te
maken met de juf of meester van uw kind(eren). En ook al zaten de oudere broer of zus
daar al in de klas, hier en daar kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden. Daarom
voorzien wij klassikale infomomenten waarop uw aanwezigheid erg belangrijk is!
Infomarkt dinsdag 10/09 doorlopend vanaf 18.45 uur tot 20.00 uur
kleuterschool
dinsdag 10/9 vanaf 18.45 uur infomarkt (Coloma-bos)
om 19.15 uur in de klas
ste
de
de
onderbouw (1 , 2 & 3 lj.) dinsdag 10/9 vanaf 18.45 uur infomarkt (Coloma-bos)
om 20.00 uur in de klas
bovenbouw (4de, 5de & 6de lj.) donderdag 12/9 om 19.30 uur infomarkt (Vredestr.)
om 20.00 uur in de klas

Infoavond bosklassen (5de leerjaar)
Donderdag 3 oktober om 19.30 uur is er een infovergadering omtrent de komende
bosklassen in onze vestiging Vredestraat. Ouders met kinderen in het 5de leerjaar zijn
van harte welkom ! De leerlingen worden -zeker gezien het beginuur- niet verwacht op
deze infovergadering. Zij bereiden hun bosklassen volledig voor in de klas !

Studietoelagen
Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs?
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling
Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via
je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook
op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Vakantiekalender 2019 – 2020
1ste trimester
Herfstvakantie: van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2019
Wapenstilstand:
maandag 11 november 2019
Kerstvakantie: van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
2de trimester
Krokusvakantie: van zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
Paasvakantie: van zaterdag 4 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
(paasmaandag: 13 april 2020)
3de trimester
Dag v.d. Arbeid:
vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaart:
donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag:
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus 2020

Rapporten
Op de volgende data krijgen de leerlingen van onze lagere school
een rapport mee naar huis :
donderdag 24 oktober ’19
donderdag 19 december '19
donderdag 5 maart ‘20 (alleen 1ste leerjaar)
donderdag 2 april ‘20 (2de tot en met 6de leerjaar)
vrijdag 15 mei ’20 (alleen 1ste leerjaar)
vrijdag 19 juni ’20 (6de leerjaar)
donderdag 25 juni '20 (1ste tot en met 5de leerjaar)

Oudercontacten
maandag 18 november ‘19
donderdag 19 december ‘19
donderdag 5 maart ‘20
donderdag 2 april ‘20
donderdag 18 juni '20
donderdag 25 juni ’20

oudercontact kleuterschool en 1ste leerjaar
oudercontact lagere school (2de – 6de leerjaar)
oudercontact kleuterschool en 1ste leerjaar
oudercontact lagere school (2de – 6de leerjaar)
oudercontact kleuterschool
oudercontact lagere school (1ste – 5de leerjaar)

Fietsencontrole
Op donderdag 19 september zal door de stadswachten in samenwerking met de
lokale politie een preventieve actie gevoerd worden naar de technische staat en de
reglementaire uitrusting van de fietsen van onze leerlingen.
Aangezien onze leerlingen van de Vredestraat in de loop van het schooljaar
verschillende fietsuitstappen maken, willen we er bij ALLE leerlingen van deze afdeling
op aandringen om die dag met de fiets naar school te komen. Immers een fiets de
goed in orde is, is de basis voor een veilige fietsuitstap !

Ouderraad
Beste ouders
Niet enkel onze school is energiek gestart, wij als ouderraad staan ook in de
startblokken om er samen een fantastisch schooljaar van te maken.
Noteer alvast onderstaande evenementen in jullie agenda:
• dinsdag 24 september – 19.00 uur – Coloma Bos : de eerste ouderraad met
aansluitend een infoavond Mechelen in beweging om 20.00 uur
• zaterdag 5 oktober : ‘Fietskot’
• zondag 10 november : Sinte Mette zingen
• zaterdag 16 november: ‘Vuurfeest’

Verder staan er dit jaar nog heel wat andere activiteiten op de kalender!
Wil je meer informatie over onze ouderraad en haar activiteiten, bezoek dan zeker
onze website www.colomaenpa.be , stuur een bericht naar info@colomaenpa.be of
spreek ons gerust aan.
Hopelijk tot op één van onze activiteiten en vooral voor al jullie kinderen een fijne start!
Ouderraad COLOMAENPA

Facturatie
Net zoals vorig schooljaar werken wij met gedetailleerde onkostennota’s
(schoolrekeningen). Deze schoolrekeningen zullen via het heen-en-weer-schriftje of via
de agenda van uw kind(eren) meegegeven worden.
Betaal uitsluitend met het aan de nota gehecht overschrijvingsformulier. Op dit
overschrijvingsformulier staat een zogenaamde “gestructureerde mededeling”. Deze
mededeling bevat voor de school en voor onze financiële instelling onmisbare
informatie om uw betaling geautomatiseerd te verwerken.
Denk eraan dat bij internetbankieren bepaalde gegevens
soms bewaard blijven. De gestructureerde mededeling wijzigt
echter op elk factuur !!
Graag willen we –omwille van het makkelijk afboeken van
facturen- u vragen om voor elk kind en voor elke factuur een
aparte overschrijving te doen.
Geef uw kind liever geen geld mee naar school. De school
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of
gestolen geld.
Wanneer contante betalingen verwacht worden, wordt dit
uitdrukkelijk meegedeeld.
Wij hopen alvast dat we op uw medewerking mogen rekenen !

Maximumfactuur
Zoals u weet kan de school onkosten van activiteiten tijdens de schooluren (zwemmen,
schoolreizen, sportdagen, theatervoorstelling, leeruitstappen, …) doorrekenen aan de
ouders. Deze kosten zijn evenwel gelimiteerd, maar worden voortaan wel jaarlijks
aangepast aan de index. Voor kleuters wordt het bedrag ook nog eens gekoppeld
aan de leeftijd van het kind. De maximumfactuur voor kleuters bedraagt € 45,00, voor
de leerlingen in de lagere school bedraagt dit € 90,00 per schooljaar.
Al enkele jaren op rij merken wij echter dat de reële kosten de bijdrage van de
maximumfactuur ruim overschrijden. In al deze gevallen past de school het verschil bij.
Om onze boekhouding toe te laten efficiënter te werken willen wij het bedrag van de
maximumfactuur aanrekenen op de volgende manier :

Maximum

September 2019

Januari 2020

April 2020

Kleuterschool

€ 45,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Lagere school

€ 90,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

Op deze manier hoeven wij u niet langer facturen met kleine bedragen toe te sturen
zodat het voor u ook een pak eenvoudiger wordt. Deze werkwijze werd reeds
besproken en goedgekeurd op de schoolraad van 21 juni 2012.
Indien u nog vragen heeft over deze manier van werken bent u steeds welkom op ons
secretariaat.

Schoolrijen
Om veiligheidsredenen mag geen enkel kind alleen de school
verlaten. Leerlingen die zelfstandig naar huis mogen terugkeren,
moeten gebruik maken van de schoolrijen. Deze schoolrijen
worden begeleid door onze leerkrachten:
• rij Dennenstraat: tot aan het hoekje van de Dennenstraat
• rij Vredestraat: kinderen steken over en worden begeleid tot aan de
Kruisveldstraat (voor Coloma Bos)/Geerdegemvaart (voor Vredestraat)
• rij Stenenmolenstraat: tot aan de Pijnboomstraat
Kinderen die nog even op school moeten wachten op mama of papa, doen dit op de
speelplaats of in de naschoolse opvang.

Openingsuren poort Tervuursesteenweg (ingang Coloma Plus)
Deze poort zal geopend zijn op de volgende momenten :
• tussen 07.00 uur en 08.30 uur
• vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur
Buiten deze tijdstippen, na overleg met de leerkracht of in geval van nood, kan u het
domein binnenkomen of verlaten mits een telefoontje of bericht aan het secretariaat
(015/416865). Er zal dan iemand de poort aan de kerk komen openen of je begeleiden
naar de poort om ze te openen.

Openingsuren kerkpoortje
Deze poort gaat open van 08.00 uur tot 08.35 uur. Gelieve dit einduur te respecteren!
De kerkpoort wordt ook open gezet om 15.10 uur zodat iedereen tot op het
Chirodomein kan komen om kinderen te komen halen.
Om 16.30 uur, wanneer de poort aan de Tervuursesteenweg open gaat, zal de
kerkpoort sluiten.

Verloren voorwerpen

Elk jaar weer verzamelen we heel wat jassen, truien, brooddozen, mutsen, ...
Als uw kind iets kwijt is, neemt u best een kijkje op de verzamelplaats van de afdeling
van uw kind.
Kledingstukken en materialen waar een naam op staat, vinden vlugger en veel
gemakkelijker de weg terug naar hun eigenaar. Mogen wij dan ook vragen om de
naam van uw zoon of dochter te noteren in de jassen, mutsen en op de brooddozen.

Aankopen turnkledij
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen alle leerlingen
van de lagere school een uniform T-shirt en een donkerblauwe
of zwarte short.
Het uniforme T-shirt is alleen te verkrijgen via de school (€10).
De donkerblauwe of zwarte short kan zowel via de school
(€10)als in de gewone sporthandel aangekocht worden.
U kan deze sportkledij alvast aankopen tijdens de
informatieavonden van dinsdag 10 september en donderdag
12 september e.k. Er kan ook via de agenda gevraagd worden een T-shirt en/of short
aan te kopen en via de rekening te betalen. De turnleerkrachten bekijken dan zelf
welke maat uw zoon/dochter nodig heeft.
Wie eind september niet in orde is krijgt de turnkledij van de school en deze zal dan
aangerekend worden via de schoolrekening.
Zorg ervoor dat alle (sport)kledij voorzien is van de naam van uw zoon of dochter !
Verloren spullen komen zo snel weer terecht !

Zwemmen
Alle leerlingen van de lagere school en de kleuters van de 3de kleuterklas gaan op
regelmatige basis (wekelijks of tweewekelijks) naar het zwembad in de Leliestraat.
 Het zwembad verplicht onze leerlingen een aansluitende zwembroek (badpak) te
dragen.
 Juwelen, horloges, … en andere dure voorwerpen worden best thuis gelaten
wanneer de kinderen gaan zwemmen. Zo kan er niets verloren gaan en wordt
kinderverdriet omwille van verloren spulletjes vermeden.

Wie zwemt wanneer ? Hou hiervoor zeker en vast de maandkalender in de gaten!
Op maandagnamiddag zwemmen :
• de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar
• de kleuters van de 3de kleuterklas A, B en C (beurtrol)
Op donderdagnamiddag zwemmen :
• de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar

Schoolfotograaf
Op donderdag 12 september 2019 komt de schoolfotograaf langs
voor de jaarlijkse klasfoto’s. Op vrijdag 17 januari 2020 zal hij/zij ook
individuele en familiefoto’s maken van de kinderen. Ook de broertjes
en/of zusjes die nog niet naar school gaan, zijn natuurlijk van harte
welkom voor de familiefoto. Indien u geïnteresseerd bent, informeer
dan alvast enkele dagen vooraf wanneer de familiefoto van uw
kinderen zal gemaakt worden. Op dinsdag 9 juni 2020 is er nog een
laatste fotosessie voor de klasfoto’s van de twee onthaalklasjes.

Inschrijven voor het schooljaar 2019 - 2020
De LOP-afspraken over de inschrijvingen 2019 - 2020 zijn nog niet
afspraken worden gemaakt op de plenaire vergadering van LOP
basisonderwijs. In december krijgen de ouders een nieuwsbrief
bepalingen rond de inschrijvingen. Deze afspraken zullen
mediacampagne worden bekend gemaakt.

Instapdata voor het schooljaar 2019 - 2020
Kinderen geboren in 2017
Geboren tussen (beide data inbegrepen)
1 januari 2017
2 maart 2017
3 maart 2017
4 mei 2017
5 mei 2017
6 juli 2017
7 juli 2017
1 augustus 2017
2 augustus 2017
2 september 2017
3 september 2017
20 oktober 2017
21 oktober 2017
25 november 2017
26 november 2017
31 december 2017

Instappen op
2 september 2019
4 november 2019
6 januari 2020
1 februari 2020
2 maart 2020
20 april 2020
25 mei 2020
1 september ‘20

gemaakt. Deze
regio Mechelen
met daarin de
ook via een

Bestelformulier turnkledij
Indien jullie voor je zoon/dochter een uniform T-shirt van de school willen bestellen kan dit via
onderstaand strookje. Ook een short kan langs deze weg besteld worden. De leerkrachten
laten de kinderen passen tijdens de les, dus een maat opgeven is niet nodig. Graag het
strookje ingevuld terug meegeven ten laatste op woensdag 25 september 2019. Geld
meegeven is niet nodig, het verschuldigde bedrag komt op de rekening.
Bedankt om zo snel in orde te zijn.
Het team lichamelijke opvoeding
...................................................................................................................................................................
naam:........................................................................ ouder van ...............................................................
klas:...................
aanvinken wat nodig is:
Handtekening:

O een uniform T-shirt van de school (€10)
O een turnshort (€10)

