Klas(her)verdelingen lager
Wanneer herverdelen we klasgroepen?
Situatie 1: bij de over gang van K3 naar L1 wor den
de klasgroepen sowieso herverdeeld maar we houden toch al rekening met vriendjes in de klas (via
info van de kleuterjuffen) en de verhouding jongens/meisjes.
Situatie 2: bij de over gang van L1 naar L2 zullen we
nagaan of de heterogeniteit van de groep gewaarborgd is, indien dit niet het geval blijkt te zijn zullen
we herverdelen.
Situatie 3: bij de over gang van eender welk leer jaar
naar het volgende jaar kan een klasherverdeling
worden doorgevoerd indien er door in- of uitstroom
een onevenwicht is ontstaan of indien we merken
dat de klas- of werksfeer kan verbeterd worden.

Dit jaar zal L1 (

L2) worden herverdeeld.

Klasverdeling kleuter
Om te vermijden dat er mega-kleuterklassen (35 kleuters en
meer per klas) zouden ontstaan zoals men soms laat zien
in de media, kiezen wij er reeds vele jaren bewust voor
om te werken met menggroepen in de kleuterschool ipv
met de traditionele jaarklassen.
Onze leerkrachten hebben ondertussen reeds heel wat expertise opgebouwd betreffende de mengklassenmethode. Deze
methode werd overigens tijdens de laatste algemene
schooldoorlichting door de onderwijsinspectie als zeer
waardevol beschouwd.
Om misverstanden te vermijden willen we graag nog even
meegeven dat het kan gebeuren dat uw kind dit jaar bv.
is ingestapt in de klas KP1a en in september opnieuw in
deze klas zal zitten. Uw kind is dan uiteraard GEEN zittenblijver maar gaat dan gewoon van KP naar K1. In het
eerste leerjaar wordt het jaarklassensysteem (klassiek
systeem) sowieso per geboortejaar geïnstalleerd.
De definitieve klasverdeling voor de kleuters zal pas bekend
worden gemaakt op de infoavond eind augustus.

Foto’s schoolwebsite
Om de fotopagina te bekijken heb je volgend
paswoord nodig:
Paswoord: vlindertje

Oudercomité De Vlinderdreef
De leden…
 een gemotiveerd, enthousiast en actief team
 engagement is de basis

NIEUWSBRIEF

 een nauwe band met de leerkrachten en directie

schooljaar

2015 - 2016

Onze activiteiten...
 de algemene organisatie van het schoolfeest
 de culinaire wandeling

Het Vlinderteam wenst iedereen een prettige vakantie!

 infoavonden over allerlei thema’s
 de kerstmarkt
 info en kennismaking

Onze projecten...
 fietsjes en speeltuigen voor de kleuters

 spelmateriaal tijdens de speeltijden
 steun aan de Sint
 aankoop multimediamateriaal
 ondersteuning van het uitwisselingsproject

Gem
e ede
n tsneeuwklassers
elijke Basisschool
 zakgeld
voor

Wij wensen onze afscheidnemende zesdes een succesvolle
toekomst boordevol geluk,
gezondheid en vriendschap!

 feestelijke receptie tijdens de proclamatie

Tot ziens in De Vlinderdreef!

 receptie kleuters eind augustus (klasverdeling)
 speeltuin nieuwe school

Gemeentelijke basisschool “De Vlinderdreef”
adres:

Lid worden?
Heb jij ook interesse om lid te worden van onze oudervereniging? Voor meer info contacteer
Serge De Vliegher op 0477 31 34 69 of via de
schooldirectie.

Drongendreef 1
9180 Moerbeke-Waas
tel:
09 346 88 34
fax:
09 346 59 48
e-mail: info@vlinderdreef.be
site:
www.vlinderdreef.be
directie: Stijn Deschepper (V.U.)

basisonderwijs ingericht
door de gemeente
Moerbeke-Waas

O u d er c on t ac t e n

Klasverdeling lager 2015 - 2016

Dit jaarlijkse smaakvolle evenement van het
oudercomité zal doorgaan op zondag 4 oktober.

T a l e nt e nd r ee f
Na het grote succes van afgelopen schooljaar werken we
volop aan een nieuw programma voor volgend
schooljaar. Meer informatie wordt later meegedeeld via
de website en Gimme.

B u s v er v oe r
Indien u volgend jaar gebruik wenst te maken van het
busvervoer kan u vanaf 20 augustus bellen naar het
volgend gsm-nummer van Kristien: 0477/ 30 73 85

De ouders van de kleuters, L1 en L6 wor den ver wacht op
donderdag 27 aug. om 19u op de kleuterspeelplaats.
Mogen wij vriendelijk maar met aandrang vragen om die
avond geen kinderen mee te brengen.
19u00: bekendmaking klasver deling
19u10: ver welkoming door dir ectie en ouder comité
19u30: info in de klas bij de nieuwe juf of
meester
20u15: een glaasje bij het ouder comité

Info begin schooljaar L2, L3, L4 en L5
L2: donder dag 3 september om 20u
L3: dinsdag 1 september om 19u
L4: donder dag 3september om 19u
L5: dinsdag 1 september om 20u

Individuele oudercontacten

Extra informatie wordt later nog meegegeven. Maar het
staat u vrij om al eens een kijkje te nemen op
www.gimme.eu (zoekterm: Vlinderdreef)
Voordelen:

De papierberg vermindert aanzienlijk.

U wordt als ouder verwittigd per e-mail telkens een
mededeling verschijnt die voor u van toepassing is.

agenda van de klas kan je makkelijk volgen en
nakijken.

september

Maandag 12 oktober 2015
Woensdag 2 maart 2016

Lokale verlofdagen

woensdag 7 oktober 2015
Woensdag 4 mei 2016 (extr a lang weekend!)
Dinsdag 17 mei 2016 (extr a lang weekend!)

Vakanties

herfstvakantie: zat. 31 okt. tot zon. 8 nov 2015
wapenstilstand: woensdag 11 november 2015
kerstvakantie: zat. 19 dec 2015 tot zon. 3 jan 2016
krokusvakantie: zat. 6 tot zon. 14 febr uar i 2016
paasvakantie: zat. 26 maar t tot zondag 10 apr il 2016
Hemelvaart: don. 5 mei tot zon 8 mei 2016
Pinkstermaandag: 16 mei 2016
grote vakantie: star t op donder dag 30 juni om 12u00
Plechtige communie: zater dag 9 apr il 2016
Eerste communie: zater dag 14 mei 2016
Lentefeest: zondag 15 mei 2016

Z w e m me n o p d o n d er d ag
L1 en L2

Pedagogische studiedagen

Communies en lentefeest

oc.1 kleuters: dinsdag 10 november
oc.1 lager: donder dag 12 november
oc.2 kleuters: nog niet bekend
oc.2 lager: dinsdag 1 maar t

Gimme
Vanaf volgend jaar werken we met Gimme voor alle
communicatie tussen de school en ouders. De klasblog kan
zo op termijn verdwijnen en worden geïntegreerd in de
Gimme-pagina.

0479 071 326

Culinaire tocht

Info begin schooljaar kleuters, L1 en L6

Kinderoppasdienst vd Gezinsbond:
kinderoppas@moerbeke.be

Deze klasverdeling is nog niet klaar… deze zal vanaf 7
juli beschikbaar zijn op de website.

Kalender 2015 - 2016

L3

L4

24

24
22

L5

oktober

1, 15 en 29

8 en 22

8

november

12 en 26

19

december

10

3 en 17

3

17

januari

7 en 21

14 en 28

14

28

februari

4 en 18

25

25

maart

3 en 17

10 en 24

24

april

14 en 28

21

mei

12 en 26

19

19

juni

9 en 23

2, 16 en 30

16

19

10
21

2 en 30

Activiteiten en feestelijkheden

Zaterdag 12 september: kennismakingswandeling L6 (Rhisnes)

Zaterdag 19 september: scholencross Wachtebeke
Zondag 4 oktober: culinaire tocht
Vrijdag 9 oktober: sportdag lager
14 - 17 oktober: uitwisseling te Rhisnes L6
Woensdag 14 oktober: grootouderdag kleuters
25 - 28 november: uitwisseling te Moerbeke L6
Vrijdag 4 december: Sinterklaas komt in de klas
Vrijdag 22 januari: sportdag kleuters
Datum sneeuwklassen nog niet bekend
Vrijdag 18 maart: schoolreis kleuters
Zaterdag 19 maart: peuter opendeur
Zaterdag 4 juni: schoolfeest 2015
Dinsdag 21 juni: proclamatie kleuters
28 - 29 juni: sport-tweedaagse L4
Woensdag 29 juni: proclamatie L6
Donderdag 30 juni: laatste schooldag (tot 12u!!!)

Volg de agenda online op www.vlinder dr eef.be
of op de Gimme-pagina van GBS De Vlinderdreef

