Beste ouder,
Met de start van een nieuw schooljaar komt ook een hoop informatie.
Enkele documenten krijgt u van ons meteen al mee op papier:
●
●
●
●
●

De jaarkalender voor een volledig overzicht van belangrijke data, vakanties en verlofdagen.
Het document ‘Ouderbetrokkenheid’: Belangrijke informatie omtrent ouderparticipatie!
Het formulier voor vrijwillige ouderbijdragen: Gelieve dit ingevuld en ondertekend (onder gesloten
omslag) terug te bezorgen.
De takenlijst: Kan je de school ergens mee helpen? Laat het ons weten door de lijst aan te kruisen en
terug te bezorgen.
De medische fiche: Gelieve deze aangepast/ingevuld én ondertekend terug te bezorgen.

Gelieve alle documenten ten laatste op maandag 12 september 2022 af te geven aan de begeleiders van de
leefgroep van je kind.
Om het milieu te sparen willen wij, ook tijdens het schooljaar, proberen om zoveel mogelijk communicatie via
de website en digitale nieuwsbrieven te laten verlopen. Onderstaande documenten kan u downloaden en
bekijken (eventueel afdrukken) via de website. Wenst u van een specifiek document toch een afdruk, dan kan u
dit altijd vragen bij Karolien Belet (secretariaat).
Documenten die u kan downloaden via de website:
●
●

●

Een medicatiefiche: Indien uw kind medicatie neemt die op school moet worden toegediend, dient u
deze fiche ingevuld en ondertekend op school te bezorgen
De poetslijst: Elke ouder krijgt een beurtrol in het poetsen van de klaslokalen. Kunt u niet poetsen op
het toegewezen moment, dan vragen wij u om in eerste instantie zelf contact op te nemen met andere
ouders om te wisselen. Lukt dit niet, dan kan je email sturen naar poetsteam@serafijnronse.be. Je
vindt de poetslijst ook op de schoolpoort.
Het schoolreglement en de schoolbrochure: Toch best wel belangrijke en handige info om eens door
te lezen.

Naast deze documenten vindt u op de schoolwebsite nog veel meer zoals de blogs van de verschillende
leefgroepen, informatie over de raad van bestuur en de werkgroepen, … .
Wat doen bij afwezigheid ?
Bij elke afwezigheid stuur je als ouder voor 9 uur een e-mail naar secretariaat@serafijnronse.be en
leefgroep…@serafijnronse.be. (Vul op de puntjes het nummer van je leefgroep in.)
Kleuters vanaf vijf jaar zijn deeltijds leerplichtig. Dit betekent dat ze 290 halve dagen aanwezig moeten zijn op
school. Je hoeft geen afwezigheidsattesten in te dienen.
Alle kinderen vanaf het schooljaar waarin ze 6 jaar worden, zijn voltijds leerplichtig. Elke afwezigheid moet
gestaafd zijn met een afwezigheidsattest dat je bezorgt aan de school via de daarvoor voorziene brievenbus.
Voor elk kind mogen ouders 4 keer per schooljaar zelf een ziektebriefje schrijven voor telkens max. 3
opeenvolgende dagen.
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Wanneer wordt je kind op school verwacht ?
De lessen starten elke dag om 8u30 en eindigen om 15u30.
De middagpauze duurt van 12u30 t.e.m. 13u30. We bieden geen warme maaltijden aan.
’s Woensdags eindigt de school om 12u10.
We verwachten elk kind op school minstens 5 minuten voor de aanvang van de les.
Buitenschoolse opvang:
Uren :
We voorzien iedere ochtend opvang van 7u30 tot 8u00. We werken met een digitaal inschrijvingssysteem
vanaf 12 september 2022. Meer info wordt hierover meegedeeld via e-mail.
Na school kan uw kind ook in de opvang blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u00 tot
18u00.
Opgelet : Op woensdagmiddag wordt er geen opvang voorzien. Om 12u30 sluit de poort.
Bij een onvoorziene laattijdigheid kan u Serafijn bereiken op het nummer 055 47 00 05 of
0479/23 34 48 (GSM Sabine Coppens).
Tarief :
Voor de ochtend- en de avondopvang betaal je €1,00 per begonnen half uur. (Hoeveel halve uren aangerekend
worden, vind je in het rooster.) Blijven er 2 of meer kinderen van eenzelfde gezin tegelijk in de opvang, dan
betaalt elk kind slechts € 0,75.
Voor elke middag dat je kind aanwezig is, betaal je in elk geval € 1,00.

1
2
3
4

ochtend
07:30 – 08:00

avond
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Voor mensen met verhoogde tegemoetkoming geldt op elk moment van de dag een tarief van € 0,50 per kind
per begonnen half uur. In dit geval is er echter geen extra korting wanneer er 2 of meer kinderen van eenzelfde
gezin tegelijk in de opvang blijven.

Wil je graag deel uitmaken van het reserve-opvangteam, kan je je naam doorgeven aan Sabine.
Heeft u vragen of opmerkingen? Spreek de coördinator, de leerkrachten of Karolien (secretariaat) gerust aan of
neem contact op via secretariaat@serafijnronse.be.

Met vriendelijke groeten!
Team en raad van bestuur
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