schooljaar : 2019-2020
editie :
einde schooljaar

Schooljaar 2019-20 is voorbij!
Als ik mocht, echt waar,
dan hield ik je nog een jaar!
Maar je bent hier nu klaar,
dus ja, ga nu maar…
Ik zal nog even zwaaien,
tot voorbij de poort.
Met ‘veel geluk’ en ‘het ga-je-goed’,
mijn allerlaatste toverwoord.
En zie ik je weer,
dan zal ik denken, fier en blij:
dat was er toch mooi
eentje van mij!

Coronacrisis
Het was een periode om niet snel te vergeten. Iedereen heeft deze ook op een andere manier
beleefd. En het was zeker niet gemakkelijk. Daarom ook een dikke dankjewel aan alle ouders
die ervoor gezorgd hebben dat hun helden, de kinderen, zich bleven goed voelen! Dat deze
kleine helden de kans kregen om hun werkjes te maken voor de juf of meester, aan de
praatbox konden zitten met de klasgenootjes, enz.
Dat heeft er ook voor gezorgd dat de kinderen, eens ze terug naar school mochten, zich heel
snel thuis voelden, alsof er nooit een coronacrisis was geweest!

Openklasdag
Als de maatregelen het in augustus toelaten, organiseren we op donderdag 27
augustus een openklasdag. Je bent van harte welkom tussen 18.00 uur en 20.00 uur
om samen met je zoon of dochter kennis te maken met de nieuwe juf of meester, met
het nieuwe klaslokaal, de nieuwe boeken …
Ook dit jaar zullen onze leerkrachten van het team L.O. op dat moment de turnkledij
verkopen.

Infovergaderingen september 2020
Van deze gelegenheid maken we graag gebruik om u uit te nodigen op de
informatieavonden van dinsdag 8 september en donderdag 10 september 2020.
De leerkrachten verwelkomen u van harte in de klas van uw zoon of dochter.

Indien dit volgens de te nemen maatregelen in september nog zou veranderen
worden jullie hiervan zeker op de hoogte gebracht!
De klastitularis zal u graag informeren over 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 jullie als ouders op de
hoogte zijn 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 deze klassikale infomomenten waarop uw aanwezigheid erg belangrijk is!
kleuterschool
onderbouw (1ste, 2de & 3de lj.)
bovenbouw (4de, 5de & 6de lj.)

dinsdag 08/9 om 18.45 uur (Coloma-bos)
dinsdag 08/9 om 20.00 uur (Coloma-bos)
donderdag 10/9 om 19.00 uur (Vredestraat)

Noteer deze data dus alvast in uw agenda !

Infoavond bosklassen (5de leerjaar)
Op donderdag 10 september om 20.30 uur is er, aansluitend op de infovergadering van
de bovenbouw, een infovergadering over de komende bosklassen. Ouders van de
kinderen in het 5de leerjaar zijn van harte welkom! De leerlingen worden – zeker gezien
het beginuur - niet verwacht op deze infovergadering, maar des te belangrijker is de
aanwezigheid van de ouders. De leerlingen bereiden hun bosklassen volledig voor in
de klas!
De bosklassen 2020 gaan door in Ovifat van maandag 28 september tot en met vrijdag
2 oktober 2020 .
KIVA
KiVa is een Finse methode die preventief pestgedrag aanpakt. KiVa is Fins voor fijn,
leuk, tof.
Via allerlei activiteiten, lessen en games leren de kinderen op een fijne manier met
elkaar om te gaan waardoor pestgedrag tot zelfs 50% daalt. Dat blijkt uit
onderzoekresultaten!
Ook de koningin is geïnteresseerd in deze methode en bracht in februari 2019 hiervoor
zelfs een bezoek aan onze school.
Volgend schooljaar zal het kernteam onze leerkrachten opnieuw ondersteunen in het
verder zetten van deze positieve groepsvorming.

Kosteloos basisonderwijs
Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat
ouders omwille van hun krappe financiële situatie hun zoon of dochter niet naar de
school van hun keuze kunnen laten gaan. Daarom dat alles wat in de strikte betekenis
te maken heeft met het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de
ontwikkelingsdoelen kosteloos moet zijn. Dat wil zeggen dat wij als basisschool
bepaalde zaken niet meer mogen verrekenen in uw schoolrekening. Het gaat dan
onder andere om schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, handboeken,
meetmateriaal, passer, atlas …

Als katholieke school staan we achter de maatregel dat onderwijs er is voor elkeen.
Wil dit zeggen dat u geen schoolrekening meer krijgt? Toch niet. De minister erkent dat
scholen nog vele andere activiteiten ontwikkelen die niet met de strikte eindtermen
(zeg maar: de minimumdoelen) te maken hebben. Denk hierbij aan schoolzwemmen,
museumbezoek, schoolreizen. Of diensten waarop u als ouder toch rekent en hiervoor
ook wil betalen: opvang, maaltijden … Onze school zal hiervoor wel een
schoolrekening kunnen maken.
Wat betekent dit “kosteloos” basisonderwijs dan concreet voor de kinderen van
basisschool Sint-Jozef Coloma? Hieronder vindt u alvast een lijstje met kosteloze
materialen die de leerlingen ter beschikking krijgen. De leerlingen hoeven deze
materialen na de opgegeven termijn niet terug te bezorgen aan de school. Wel gaan
we ervan uit dat sommige producten uit deze lijst meerdere jaren kunnen meegaan
(vb. vulpen).
Verloren of beschadigd materiaal uit de onderstaande lijst wordt bijgevolg tussentijds (=
op andere momenten dan aangegeven in de tweede kolom) niet vervangen door de
school. Kosten die voortvloeien uit de vervanging van dit materiaal zijn ten laste van
de ouders.
Bij gewone slijtage (vb. lege balpen, opgebruikte gom …) kunnen de leerlingen hun
oud exemplaar inruilen voor een nieuw. Bij een meer dan gemiddelde slijtage zijn de
kosten ten laste van de ouders.
Artikel
pennendoos
vulpen
potlood
gom
balpen blauw
balpen groen
balpen paars
inktwisser
meetlat 20 cm
meetlat 30 cm
geodriehoek
kleurpotloden
kleurstiften
markeerstift
lijmstift
slijper + potje
werkboeken
schriften
agenda

Wanneer aangeboden ?
Bij het begin van het 1ste leerjaar
Bij het begin van het 3de leerjaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar
Bij het begin van het 1ste en het 4de leerjaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar
Bij het begin van het 4de leerjaar
Jaarlijks vanaf het 3de leerjaar
Bij het begin van het 1ste leerjaar
Bij het begin van 2de leerjaar en 4de leerjaar
Bij het begin van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Bij het begin van het 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar
Bij het begin van het 1ste leerjaar en het 3de leerjaar
Jaarlijks vanaf het 3de leerjaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar
Bij het begin van het 1ste leerjaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar
Jaarlijks bij het begin van het schooljaar

Hieronder een lijstje met materiaal dat door de school kosteloos aan de leerlingen ter
beschikking wordt gesteld. Deze materialen blijven steeds eigendom van de school.
De school kan bepalen waar deze materialen moeten worden bewaard. Ze kan die,
voor zover ze niet meer gebruikt worden in klassenverband of tijdens de
vakantieperiodes, terug opvragen bij de leerlingen.

Bij verlies of beschadiging door de fout van de leerling geldt de kosteloosheid niet en
wordt er een kost aangerekend via de schoolfactuur.
Artikel
handboeken, werkboeken, schriften, agenda
woordenboek
passer
rekenmachine
schaar
De volgende materialen zijn in voldoende mate in elke klas beschikbaar voor de
leerlingen:
Artikel
slijper
inktpatronen (van het merk van de schoolpennen)
verf (waterverf of plakkaatverf)
penselen
De hierna volgende materialen vallen niet onder de kosteloosheid van het
basisonderwijs. Desalniettemin kan de school de leerlingen vragen over dergelijke
materialen te beschikken. Dit zijn dus de materialen die u als ouder moet aankopen!
Onnodig om zeggen dat alle leerlingen van de lagere school moeten kunnen
beschikken over een stevige boekentas.
Voor het eerste leerjaar



1 doos papieren zakdoekjes
geen kaftpapier, pen, potlood, stiften, kleurpotloden … nodig!

Voor het tweede leerjaar





2 ringmappen (A4-formaat – rug ca. 4 cm) zonder hefboom!
kaft met elastieken (A4)
2 doosjes (grootte van een botervlootje)
1 doos papieren zakdoekjes

Voor het derde leerjaar





1 ringmap met sluitklepje (A4-formaat – rug ca. 7cm)
2 kaften met elastieken (A4)
2 kleine doosjes (grootte van een botervlootje en goed afsluitbaar)
2 dozen papieren zakdoekjes

Voor het vierde leerjaar







1 doos papieren zakdoekjes (4de leerjaar A + C)
1 klein pakje papieren zakdoekjes (4de leerjaar B)
1 ringmap (A4-formaat - rug ca. 4 cm-geen dikke rug)
kaft met elastieken (4de leerjaar C)
geen kaftpapier en geen etiketten nodig!
ringversterkers en 2 stevige elastieken

Voor het vijfde leerjaar




1 ringmap (A4-formaat – rug ca. 4 cm)
1 map met elastieken (A4-formaat – vervoermap)
2 dozen papieren zakdoekjes

Voor het zesde leerjaar




2 ringmappen (A4 formaat – rug ca. 4cm)
2 dozen papieren zakdoeken
1 foto van jezelf (mag digitaal)

Wie zit waar ?
Er komt heel wat op ons af, in het onderwijs. Er worden hoge verwachtingen gesteld
door de overheid, de koepels, ouders en onszelf . Een school is dan ook continu bezig
met interne kwaliteitszorg. Met kwaliteitsvol onderwijs als doel hebben we de klassen
voor volgend schooljaar samengesteld. Sommige groepen hebben we gemixt, andere
hebben we behouden. Via de schoolagenda of heen- en weerschriftje wordt
gecommuniceerd naar welke klas uw kind gaat. De volledige lijsten zullen op de
laatste schooldag op Coloma-Bos niet meer uithangen door de nieuwe privacy
wetgeving. In onderstaand overzicht vindt u terug wie de leerkracht van uw kind zal
zijn.
2019-2020
OKK 1 + OKK2

2020-2021
1KA (Sofie Vertommen)
1KB (Katrien Wittewrongel)

* de groepen worden herverdeeld, zie heen- en weerboekje

1KA + 1KB + 1KC
* de groepen worden herverdeeld, zie heen- en weerboekje

2KA
2KB
2KC
3KA + 3KB + 3KC
* de groepen worden herverdeeld, zie heen- en weerboekje

2KA (Thomas Torfs)
2KB (Kay Taekels)
2KC (Anneleen Matthys)
3KA (Nathalie Destrait)
3KB (Evelien Buelens)
3KC (Katleen Van Looy)
1A (Patricia Van Hoof)
1B (Chris Peeters)
1C (Ben Sillis)

1A
1B
1C

2A (Martin Keldermans)
2B (Ann Van Menxsel)
2C (Melissa Van den Vloet)

2A
2B
2C

3A (Elke Schellekens)
3B (Evelyne Rotty)
3C (Mieke Kets)

3A
3B
3C

4A (Diane Franckx)
4B (Inge Cabus)
4C (Liesbeth De Greef)

4A
4B
4C

5B (Ann Penninckx)
5C (Stéphanie De Wit)
5A (Famke De Doncker)

5A

6C (Margot Vermeir)

5B
5C

6B (Koen Maes)
6A (Michael Van Schap)

Vakantiekalender 2020-2021
1ste trimester
maandag 5 oktober 2020
dinsdag 10 november 2020
zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november ’20
zaterdag 19 december t.e.m. zondag 3 januari ’21

facultatieve verlofdag
pedagogische studiedag
herfstvakantie
kerstvakantie

2de trimester
vrijdag 19 januari 2021
zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari 2021
woensdag 10 maart 2021
zaterdag 3 april t.e.m. zondag 18 april 2021

facultatieve verlofdag
krokusvakantie
pedagogische studiedag
paasvakantie

3de trimester
woensdag 12 mei 2021
donderdag 13 mei t.e.m. zondag 16 mei 2021
maandag 24 mei 2021
woensdag 30 juni 2021
opvang tot 14.30u)

pedagogische studiedag
Hemelvaartweekend
Pinkstermaandag
laatste lesdag (les tot

12.05u-

En om volledig te zijn willen we ook alvast de vakantieperiodes voor het schooljaar
2021-2022 al even meegeven …
SCHOOLJAAR

Herfstvakantie
van - t.e.m.

Kerstvakantie
van - t.e.m.

Krokusvakantie
van - t.e.m.

Paasvakantie
van - t.e.m.

Hemelvaart
van - t.e.m

2021 – 2022

01/11 – 07/11

27/12 – 09/1

28/2 – 06/3

04/4 – 18/4

26/5 -27/5

ColoMa&Pa
Aan het einde van een schooljaar dat lang in ons geheugen zal gegrift blijven, zeggen
we een dikke dankjewel aan iedereen: leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders,
directie...
Dankjewel voor al jullie inzet, creativiteit, grenzen die werden verlegd, begrip en
geduld. In het bijzonder ook dankjewel aan juffen Hilde, Carina en Angela voor al die
jaren en alle liefde die ze aan hun leerlingen gaven. We wensen jullie alle goeds in jullie
nieuwe levensfase als frisse gepensioneerden!
Nú is het tijd voor een meer dan welverdiende vakantie. Tijd om te bekomen van deze
bewogen maanden! Je kan de vakantie alvast goed inzetten met onze fotozoektocht.
Wie weet komen we elkaar nog even - op een afstandje - tegen?
We kijken alvast hoopvol uit naar een nieuw schooljaar met frisse goesting en fijne
activiteiten waarop we elkaar terug mogen ontmoeten, zoals de koffiestop als warm
welkom op 1 september, geanimeerde ouderraden, het Vuurfeest, Sinte-Mettezingen...
Tot slot nog even meegeven dat je vragen, bedenkingen en suggesties steeds welkom
zijn op info@colomaenpa.be.
Een deugddoende vakantie vol spel en plezier & tot volgend schooljaar!
ColoMAenPA
www.colomaenpa.be

De zomer is gekomen
De zomer is gekomen
als de langste dag begint.
Met alle mooie groene bomen
en de warme zomerwind.
En hoor de vogels fluiten
in het bos en in de straat.
Alle kinderen spelen buiten
tot de zon naar bed toe gaat.

Het team van basisschool Sint-Jozef Coloma wenst
iedereen van harte een mooie, zonnige vakantie !

