Aandachtspunten voor de ouders
’s morgens
Wie vroeg kinderopvang nodig heeft, kan vanaf 7.30 u. terecht in de voorbewaking. Dit toezicht
wordt door Ferm georganiseerd in de Kerkelei. De facturatie gebeurt door Ferm.
Om 8.15 u. opent een speelplaatstoezichter de schoolpoort. Vanaf dat ogenblik neemt de school
de verantwoordelijkheid op voor de kinderen die aan haar worden toevertrouwd.

’s middags
Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, worden pas om 13 u. terug toegelaten op de speelplaats.
Deze maatregel heeft te maken met veiligheid (gesloten poort), verantwoordelijkheid en
draagkracht van de toezichters (overzicht houden).
Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden en om zeer uitzonderlijke redenen kan hiervan
worden afgeweken na overleg met de directie.

’s avonds
Na schooltijd kunnen kinderen in de nabewaking blijven tot 18.00 u.
Dit toezicht wordt door Ferm georganiseerd in de Kerkelei. De facturatie gebeurt door Ferm.

Wat kan je doen wanneer je zoon of dochter na schooltijd tot de
ontdekking komt dat hij of zij iets (boek, agenda, schrift, …) vergeten
is in de klas?
Na schooltijd gaan alle klaslokalen op slot. De toezichters van de nabewaking hebben niet de
bevoegdheid om deze klaslokalen te openen en de vergeten spulletjes te zoeken.
Via de adressenlijst die bij de aanvang van het schooljaar bezorgd wordt, kan best de hulp van
een klasgenoot worden ingeroepen. Vaak is dit een goede oplossing.
Wanneer het probleem niet opgelost kan worden, kan dit de volgende ochtend aan de
klastitularis worden gemeld. Er wordt dan samen gezocht naar een manier om de gevraagde
opdrachten te maken.

Medicatie op school
Wat moet u doen wanneer uw kind medicatie moet nemen op school?
MET doktersvoorschrift: aanvraagformulier ingevuld aan de school bezorgen
ZONDER doktersvoorschrift: aanvraagformulier ingevuld aan de school bezorgen

Gimme:
Een snel communicatiekanaal vanuit de school voor alle ouders!
Algemene mededelingen en berichten die specifiek zijn voor de klas van uw kind(eren) kan u
dagelijks lezen via ‘Gimme’.
Mogen we vragen, indien mogelijk, om u aan te melden op Gimme. Zo zijn we er zeker van dat u
bijna dagelijks de nodige info ontvangt.
Heeft u reeds een gimme account dan hoeft u enkel de nieuwe klas(sen) van uw kind(eren) aan
te passen. Niet vergeten a.u.b. !
Indien u nog geen account heeft, ga dan naar www.gimme.eu en maak een account aan.
Indien het niet haalbaar is of problemen geeft, aarzel niet om contact op te nemen met de
mensen van het secretariaat. Zij helpen u hierbij graag verder op weg..

Het is belangrijk de krachten te bundelen om een luizenplaag aan te pakken. Luizen
verspreiden zich immers heel snel in scholen omdat kinderen bij het spelen in nauw contact
komen met elkaar.
Na elke schoolvakantie worden de hoofden van alle kinderen gecontroleerd.
Indien er bij uw kind neten of luizen gevonden zijn, wordt u persoonlijk verwittigd.
Om alle ouders tegelijk op de hoogte te brengen van een luizenplaag in de klas, gebruiken wij
een communicatie-instrument in de klasagenda: de LUIZENALARM sticker.
LUIZENALARM
De opvallende LUIZENALARM sticker zal worden gekleefd in de klasagenda’s van alle kinderen
om de ouders tegelijk op de hoogte te brengen van een luizenplaag in de klas. De sticker stelt
een luis voor en zal uw aandacht trekken bij het openen van de klasagenda. Op de sticker bevindt
zich eveneens een hokje dat u kunt aanvinken. Het is de bedoeling dat u het hokje pas aanvinkt
als u het hoofd van uw kind(eren) gecontroleerd en indien nodig behandeld heeft. Zo is de juf
of meester op de hoogte dat u de boodschap ontvangen heeft.
Bovenaan dit blad vindt u een voorbeeld van deze sticker.
Wat te doen als u de sticker LUIZENALARM in de klasagenda vindt?
1. Handel snel: onderzoek iedereen grondig die in contact kwam met uw kind (andere
familieleden, vriendjes en vriendinnetjes …) en behandel diezelfde dag indien nodig.
Wij raden u aan DROOG haar na te kijken door het grondig door te kammen. Vindt u
luizen of neten, behandel dan onmiddellijk uw kind.
2. Leg het probleem uit aan uw kind zonder te dramatiseren: het gaat niet om hygiëne, er
is dus geen enkele reden tot schaamte.
3. Waarschuw de personen rond om u: school, ouders van andere kinderen …
4. Was/reinig de persoonlijke spullen van uw kind (lakens, mutsen, sjaals, knuffels …)
5. Het is aan te raden een preventieve spray te gebruiken voor het hele gezin indien 1
gezinslid hoofdluizen heeft.
Geen luizen?
Als u geen luizen gevonden heeft, is het toch belangrijk het hoofd van uw kind(eren) gedurende
1 maand dagelijks te controleren om een eventuele luizenplaag onder controle te houden.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen heeft bij deze LUIZENALARM
sticker.
Met dank voor jullie medewerking,
Het Wonderwijzerteam

