Nieuwsbrief september – schooljaar 2021-2022
1 september 2021
Ons jaarthema dit schooljaar :

LEES

Beste ouders
Bij de start van dit nieuwe schooljaar willen we alle kinderen en ouders van harte welkom
heten in onze school. Ons schoolteam staat klaar om degelijk onderwijs aan te bieden en
doet zijn uiterste best om het voor jullie kinderen zo prettig mogelijk te maken.

Ons team
In de kleuterschool:
De zorgjuffen in de kleuterschool zijn juf Karen (op dinsdag, woensdag en donderdag) en juf
Miek. Juf Miek doet, net zoals vorig schooljaar, de zorgcoördinatie in de kleuterschool.
Juf Irina, onze kinderverzorgster zal op maandag en vrijdag de kleuters van de eerste
kleuterklas en instapklas helpen.
In de lagere school:
Juf Rita doet de zorgcoördinatie en zorgondersteuning klasintern in L3 en L4.
Juf Sara en juf Laure zijn de zorgjuffen van L1 en L2. Juf Mireille doet zorg in L4, L5 en L6.
Secretariaat:
Joke, onze administratief medewerker, werkt op dinsdag, woensdagvoormiddag en
donderdag. Bij haar kan je terecht met vragen i.v.m. de facturatie, adreswijzigingen en
administratieve vragen.
Onze boekhouder in de Hellingstraat is Patricia.
Lokale preventieadviseur wordt Bart Van Roy, bijgestaan door de overkoepelende
preventieadviseur Kurt Vervoort.
ICT-coördinator is juf Mireille. Zij wordt voor de technische aangelegenheden bijgestaan
door Dirk en Alex.
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Infano. Meer info hierover staat
in de aparte brochure. Deze kan u bekijken op onze website.
Kleuterschool:
Instapklas
juf Annelies

Eerste kleuterklas Tweede kleuterklas
juf Vanessa
juf Gwen
Zorgleerkrachten
juf Karen en juf Miek

Derde kleuterklas
juf Marijke

kinderverzorgster juf Irina (maandag en vrijdag)
Turnleerkracht
meester Jonas
Lagere school:
Eerste
leerjaar
juf Caroline

Tweede
leerjaar
juf Lisa

Derde
leerjaar
juf Tine

Vierde
leerjaar
meester
Glenn

Vijfde
leerjaar
juf Eva

Zesde
leerjaar
juf Kathleen

Zorgleerkrachten
juf Rita, juf Mireille, juf Sara, juf Annelies en juf Laure
Turn- en zwemleerkrachten
juf Evi, meester Jonas, meester Bart (zwemmen) en meester Peter (zwemmen)
Een nieuw schooljaar betekent ook dat er allerlei papieren moeten ingevuld worden. Gele
documenten moeten ingevuld terug naar school gebracht worden. Mogen wij u vragen om
de formulieren zo snel mogelijk correct ingevuld aan de school terug te bezorgen.

Per kind wordt een akkoordverklaring met het schoolreglement ingevuld en terug aan de
school bezorgd. Beide ouders ondertekenen dit document.
Het schoolreglement is reeds raadpleegbaar op de website. Ieder gezin ontvangt, wanneer
zij dit wensen, in de loop van de eerste week één exemplaar van de nieuwe onthaalbrochure
met schoolreglement.
Neem de brochure eens aandachtig door want in het schoolreglement zijn een paar punten
veranderd t.o.v. vorig jaar:

Wijzigingen schoolreglement 2021 - 2022:
Hieronder vindt u een aantal aanpassingen aan het schoolreglement. Het nieuwe
schoolreglement is reeds beschikbaar op onze schoolwebsite.
- Vanaf dit schooljaar zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het eerste
jaar van het lager onderwijs, vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van
de leerplicht (5 jaar) en dus in het kleuteronderwijs. Die taalscreening kan voor
sommige leerlingen leiden tot een taalintegratietraject.
- Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager
onderwijs. De klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij
de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs.
- Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet mogelijk. We
nemen dit uitdrukkelijk op in de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.
- De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe
maximumfactuur stijgt van maximum 445 EUR naar 450 EUR. De scherpe
maximumfactuur voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven ongewijzigd
ten opzichte van vorig schooljaar
- We nemen op dat het beroep bij de beroepscommissie gericht wordt aan het
schoolbestuur zelf en niet langer alleen aan de voorzitter. Zo kan elk bestuurslid,
zonder volmacht, een aangetekend schrijven in ontvangst nemen. Daarnaast kan nog
steeds een volmacht worden gegeven die bij naam aangeeft welke andere personen
(bv. van het directieteam) eveneens een aangetekende zending voor het
schoolbestuur in ontvangst kunnen nemen.

Ander schoolnieuws:
Er werden heel wat speelplaatsmaterialen aangekocht om onze speelplaatsen te
verfraaien. De kosten hiervan werden betaald door het oudercomité. Dankjewel!

Inschrijvingen:
Kinderen die geboren zijn in 2019 en nog niet ingeschreven zijn, dienen nu ingeschreven
te worden. Deze peuters kunnen tijdens dit schooljaar 2021-2022 of op 1 september 2022
(schooljaar 2022-2023) in onze school instappen.

De inschrijvingen voor de andere kinderen die in het schooljaar 2022-2023 naar school
komen (geboren in 2020, 2019, 2018,…) gebeuren met een systeem van aanmelden (voor
heel de stad Vilvoorde). Info volgt later. Wanneer de inschrijvingsdata gekend zijn zetten we
alle info op onze website.

zwemlessen
De zwemlessen worden ook dit jaar per klas geregeld.
In het 1ste leerjaar gaan de kinderen zwemmen in mei en juni.
In het tweede leerjaar (motorisch de beste periode om te leren zwemmen) leren de kinderen
intensief, in kleinere groepjes, zwemmen. Zij gaan wekelijks zwemmen.
Het derde leerjaar gaat wekelijks zwemmen en perfectioneert haar zwemstijl.
Het 4de leerjaar gaat van september tot december zwemmen.
Het 5de leerjaar zwemt in januari en februari.
Het 6de leerjaar zwemt in maart en april.
De klassen krijgen in de weken dat ze niet gaan zwemmen, naast hun wekelijkse turn-uur,
nog een extra uur turnen of sport.
N.B. Op dit ogenblik kunnen de zwemlessen nog niet wekelijks doorgaan omwille van
Corona.

Schooltoeslag
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in
een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde
onderwijsinstelling jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het
er recht op heeft. Er moet geen aanvraag gebeuren. De schooltoeslag wordt uitbetaald
tussen september en december. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de
gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend.
De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die betaald werd door het Vlaams
Ministerie van Onderwijs.
Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op
www.groeipakket.be.
Heeft uw gezin een OMNIO-statuut aangevraagd bij uw mutualiteit? Vraag aan uw
mutualiteit of uw gezin in aanmerking komt. U betaalt dan minder remgeld bij de dokter,
minder voor geneesmiddelen en u kan ook gratis een vrijetijdspas bij de stad Vilvoorde
aanvragen. Hierdoor krijgt u niet enkel korting bij de jeugdbeweging, sportacademie, het
zwembad, sportclubs, bibliotheek, maar ook voor culturele voorstellingen.
Aanvraagformulieren voor een vrijetijdspas zijn ook op onze school te bekomen.
Met een vrijetijdspas krijgt u ook 2,50 euro korting op de maximumfactuur van onze school
(toneelbezoek). Bezorg ons een kopie van uw vrijetijdspas!

De infoavonden mogen dit schooljaar niet doorgaan. U krijgt op donderdag 2
september een presentatie doorgestuurd door de klasleerkracht.
Op de kalender hieronder vindt u een overzicht van de oudercontacten en rapporten tijdens
dit schooljaar. Ook de vakantiedagen staan nog eens afgedrukt.
Tot slot willen wij er u op wijzen dat wij verwachten dat alle kinderen (ook de kleuters) op tijd
naar school komen. Te laat komen kan niet! Te laat komen stoort steeds de les!

De lessen starten om 08.30u in de voormiddag en om 13.20u in de namiddag.
Laatkomers moeten zich melden bij de directie.
Jaarthema voor schooljaar 2021 - 2022

LEES!
We willen alle kinderen van onze Biekorf nóg meer leeskriebels doen krijgen. De
leerkrachten hebben enorm hun best gedaan om zich te vermommen in een Masked Reader
met hun favoriete boek!
Slagen onze Biekes er in om ze te ontmaskeren?
Elke maand krijgen ze tips die hen hierbij kunnen helpen.
Hou onze facebook en onze instagram pagina goed in het oog!
De kleuters, die zijn op zoek naar De Walbiekes (van "Waar is Wally?")
Elke maand wordt er een prentenboek tot leven gebracht op de kleuterspeelplaats.
Aan allen veel zoek- en leesplezier gewenst!!!!!!!

Ook dit schooljaar maken we tijd voor de Kwartiermakers
Omdat lezen en begrijpend lezen een zeer belangrijke competentie in de 21 ste eeuw is,
engageren wij ons dit schooljaar opnieuw tot Kwartiermakers. Vanaf het 2de leerjaar lezen we
dagelijks een kwartier. In de kleuterschool en het 1ste leerjaar wordt dagelijks voorgelezen.
We zorgen dat er in onze klasbibliotheken een rijk aanbod van boeken te vinden is en blijven
deze aanvullen en vernieuwen.
Ook ons nieuwe jaarthema staat helemaal in het teken van lezen en boeken.
Ook dit schooljaar werken we aan verkeersveiligheid:
We zetten weer verschillende acties op touw.
- Op vrijdag 17 september nemen we deel aan de Strapdag en wordt de Karel
Trekelsstraat verkeersvrij gemaakt van 9 tot 15u
- Van 13 tot 17 september werken we met de hele school aan de week van de
mobiliteit.
- Tussen herfst- en krokusvakantie: Helm op Fluo Top.
- In mei: Sam de verkeersslang.
- In elke klas werken we aan een verkeersbrevet.
- We gebruiken regelmatig het Fietsparcours dat we op de speelplaats schilderden.
- We zetten nog steeds zeer sterk in op veilig fietsen. In L5 en L6 gebeuren de
uitstappen zoveel mogelijk met de fiets.

Ook dit schooljaar werken we aan onze conditie:
Op vrijdag starten we de schooldag met 15 minuten lopen. Wie dit niet kan volhouden, mag
stappen. Bedoeling is wel dat elk kind aan zijn of haar conditie werkt. Het is bewezen dat dit
initiatief een gunstig effect heeft op de leerresultaten en concentratie van kinderen.

Vooruitblik
Let op!
Op woensdag 22 september gaat de scholenveldloop voor de lagere school door.
Op maandag 4 oktober is het facultatieve verlofdag. Die dag is er betalende opvang door
Infano in Biekorf. Wel vooraf inschrijven.
Op woensdag 20 oktober komt de auteur Luc Embrechts in L3, L4, L5 en L6 vertellen
over zijn werk als auteur en de boeken die hij schreef. We hopen dat onze kinderen door
deze boeiende ontmoeting nog meer zin in lezen krijgen.
Op woensdag 27 oktober is het studiedag en geen school voor de kinderen. Er is
betalende opvang door Infano. Vooraf inschrijven.
De juffen en meesters zijn alvast goed klaar voor de start!
Wij wensen alle leerlingen een fijn schooljaar 2021-2022 toe !
Het Biekorfteam
BOEKEN & SCHRIFTEN KAFTEN en hulp bij het invullen van schooldocumenten

Zaterdag 4 september 2021
van 10 tot 14 uur

Woensdag 8 september 2021
van 12 tot 17 uur

Plaats: Huis van het Kind
Olmstraat 29 (Bolwerkplein)

We zijn blij dat we weer op uitstap mogen. Onze kalender voor dit
schooljaar is al goed gevuld. Een overzicht.
Kalender voor op het prikbord schooljaar 2020-2021
02/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
17/09/2021
20/09/2021
22/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
01/10/2021

Na 16u
17/09/2021
20u
Heel de dag
Heel de dag
VM
VM + NM
VM + NM
VM

De info van de klas wordt via mail doorgestuurd.
Week van de mobiliteit
Vergadering oudercomité
Strapdag: Karel Trekelsstraat wordt verkeersvrij gemaakt!
Natuurwandeling met gids in Vrijbroekpark L5, L6 (fiets)
Scholenveldloop voor de lagere school.
Sportdag: Meester op de fiets L6, L5, L4
Sportdag: Meester op de fiets L3, L2, L1
Sportdag: American games L5 en L6 (sporthal Vilvoorde)

04/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
27/10/2021

15/10/2021
20u
20u
VM

28/10/2021
Van 01/11/’21
11/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
20/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
24/11/2021
30/11/2021
03/12/2021
10/12/2021
15/12/2021
20/12/2021
of
21/12/2021
Van 24/12/’21 om
12u
25/01/2022
02/02/2022
17/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
Van 28/02/’22
23/03/2022
25/03/2022
30/03/2022

tot 05/11/’21

VM

VM
Hele dag
VM
20u
VM
10.45u

tot
09/01/2022
20u

tot
06/03/2022
10.45u
NM

31/03/2022
Van 04/04/2022

tot
18/04/2022

28/04/2022
05/05/2022
09/05//2022

Heel de dag

15/05/2022

Facultatieve verlofdag. Kinderen blijven thuis. Betalende
opvang door Infano in Biekorf. Vooraf inschrijven.
Schoolproject rond gezondheid (Voel je wel in je pel)
Vergadering oudercomité
Schoolraad in De Lampion (Peutie)
Lezing auteur Luc Embrechts voor L3, L4, L5 en L6.
Studiedag. Kinderen blijven thuis. Betalende opvang door
Infano.
Rapport 1 + vrijblijvend oudercontact. Verplicht
oudercontact in L1.
Herfstvakantie. Betalende opvang door Infano in onze
school. Vooraf inschrijven!
Wapenstilstand. Geen school.
Sportdag: Alles met de bal L3 en L4 (sporthal Eppegem)
Activiteit voor grootouders van de kleuterschool
Eetfestijn
Workshop striptekenen in bib van Vilvoorde (L6)
Natuurwandeling Vrijbroekpark met gids L1, L2 (met bus)
Workshop Scratch voor L5 en L6
Vergadering oudercomité
Sportdag: Rollebolle K2 en K3 (sporthal Vilvoorde)
Rapport 2 (enkel voor L4, L5 en L6)
Meespeeluurtje in de instapklas voor de instappertjes na
de kerstvakantie en de krokusvakantie
Rapport 2 (L1, L2, L3)
Proefwerkenrapport(L4, L5, L6) + bewegingsrapport 1
Verplicht oudercontact kleuterschool en lagere school.
Kerstvakantie start op 24 / 12 om 12u!. Van 27
december tot en met 31 december (op 31/12 tot 12 u ) is
er betalende opvang in Heilig Hart school.
Vergadering oudercomité
Studiedag. Kinderen blijven thuis. Betalende opvang door
Infano in onze school.
Dikke truiendag
Rapport 3
Carnaval
Krokusvakantie. Betalende opvang door Infano in Lampion
(Peutie).
Meespeeluurtje in instapklas voor instappertjes na paasen hemelvaartvakantie.
Sportdag: Kronkeldidoe L1 en L2 (sporthal Machelen)
Pedagogische studiedag (de kinderen blijven thuis)
Betalende opvang door Infano in onze school.
Rapport 4 + bewegingsrapport 2
Vrijblijvend oudercontact kleuterschool + lagere school
Paasvakantie t.e.m. paasmaandag 18 april. Van 4 tot 8
april is er betalende opvang door Infano in de SintJozefschool (Far – West).
Sportdag lagere school (Hofstade)
Schoolfotograaf
Facultatieve verlof (Vilvoorde jaarmarkt) geen school.
Kinderen blijven thuis. Betalende opvang door Infano.
Schoolfeest

20/05/2022
26/05/2022
30/05/2022
06/06/2022
10/06/2022
21/06/2022
27/06/2022

tot
29/05/2022
03/06/2022

20u

28/06/2022

vanaf 15.30u

30/06/2022

Om 20.00u
12.10u

Pedagogische studiedag (de kinderen blijven thuis)
Betalende opvang door Infano in onze school.
Hemelvaartvakantie
bosklassen voor L5 en L6
Pinksteren (geen school)
Rapport 5 voor L4, L5, L6.
Schoolraad in De Lampion (Peutie)
Proefwerkenrapport. Rapport 5. Bewegingsrapport.
Verplicht oudercontact kleuterschool + lagere school
Verplicht oudercontact kleuterschool + lagere school
(niet L6)
Proclamatie 6de leerjaar
Laatste schooldag! De lessen eindigen om 12.10 u
Betalende opvang tot 17u door Infano in De Biekorf

