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    Nieuwsbrief                

                                             4 september 2018 

        september 2015 

Beste ouders 

 
Na een lange en zalig warme zomer zijn we gisteren weer 
helemaal van start gegaan. 
Nieuwsgierig, vol verwachting en blij om een nieuwe start 
zagen we jullie kinderen de schoolpoort binnen stappen. 
 
 
Vanuit ons jaarthema Katholiek Onderwijs Vlaanderen “Stap jij mee?” willen wij graag een 
schooljaar lang opnieuw onderweg zijn met jullie kinderen. Samen met hen willen we de 

tocht gaan; soms vragend, soms zoekend, soms twijfelend ook 
misschien maar in volle overtuiging dat we voor elk kind betekenis 
kunnen geven, dat we alle talenten ten volle willen benutten, dat 
we kinderen willen helpen op te groeien tot veerkrachtige en 
rechtvaardige mensen, tot gelukkige mensen die een waardevolle 
rol in onze maatschappij kunnen vervullen. 
De Katholieke dialoogschool reikt ons vanuit Brussel zeven 
wegwijzers aan: gastvrijheid, uniciteit in verbondenheid, 
kwetsbaarheid, schoonheid en verbeelding, rechtvaardigheid, 
generositeit en duurzaamheid.  
 
Wij wensen aan al onze leerlingen een boeiend schooljaar toe 
waarin ze mogen schitteren, leren en groeien. 
 
 

 
 

 

Enkele belangrijke mededelingen bij de start van het nieuwe schooljaar: 

- De prijs van het middagtoezicht bedraagt 0.30 euro/dag, een 20-beurtenkaart 6 

euro en een jaarabonnement 40 euro. Deze tarieven zijn het resultaat van een 

gezamenlijke beslissing en gelden voor alle basisscholen uit de Scholengemeenschap 

Lanaken KBL. U kan – indien u dit wenst – het jaarabonnement via overschrijving 

betalen op rekening BE05 7350 0241 4375. De 20 –beurtenkaarten aan 6 euro 

worden bij de klasleerkracht betaald. 

De facturen van de opvang kunnen maandelijks nog steeds betaald worden via de 

rekening opvang BE80 7350 2983 6477. 
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- In de Sint-Augustinusstraat  ‘schoolstraat’, bij de hoofdingang school en ingang kleuterschool 

werden afgelopen week Octopuspalen geplaatst. 

Het Octopus straatmeubilair is inmiddels een gevestigde waarde in de openbare ruimte.  

De palen maken de schoolpoort beter zichtbaar in het straatbeeld én zorgen 

voor sensibilisatie van weggebruikers. 

De vrolijke kleuren en de herkenbare octopusfiguur zorgen voor gemotiveerde kinderen en 

scholen om rond verkeer te werken. Gemeentebesturen maken ook zo hun engagement 

kenbaar om samen werk te maken van veilig en duurzaam woon-schoolverkeer. 

Wij danken de gemeente Lanaken voor het plaatsen en bekostigen van deze palen en voor 

hun samenwerking in deze context. 

- Verkeersouders. Wij zijn blijvend op zoek naar ouders die mee onze schoolstraat willen 

bemannen tussen 8.20u en 8.40u in de ochtend en tussen 15.15u en 15.30u na school.  

De dranghekken zullen zeer binnenkort plaats ruimen voor slagbomen die ingebouwd zijn in 

de Octopuspalen. 

Indien u interesse heeft, kan u contact opnemen met de school 089/71 30 35 waarvoor dank! 

- Vanaf donderdag 20 september zal er een wekelijks een collega muziektherapie aanwezig 

zijn in onze school. Hij zal vraag-gestuurd in alle klassen een schooljaar lang werken rond 

muzische opvoeding. 

- Alle kinderen van de lagere school gaan vanaf vrijdag 21 september zwemmen in het nieuwe 

zwembad Montaignehof te Lanaken. In overleg met gemeente Lanaken en SportOase 

Vlaanderen zijn er voor alle scholen van de scholengemeenschap KBL dezelfde afspraken 

gemaakt. Onze kinderen zullen zwemmen op vrijdag tussen 13u en 14u in een draaisysteem 

van drie weken. We starten met de klassen L2 en L3 op 21 september, verder komen L1 en L5 

en nadien L4 en L6 aan de beurt. De zwemkalender vindt u binnenkort ook op onze website. 

Er zal een aanpassing prijzen zijn van 3 euro naar 5 euro. Hierin zijn huur zwembad, lesgevers 

van Sportwerk Vlaanderen en busvervoer inbegrepen. 

U kan kiezen om de zwemlessen per beurt, per trimester of per schooljaar te betalen. De 

kinderen zwemmen 10 keer tussen 21 september en 14 juni. Een jaarabonnement bedraagt 

50 euro en kan ook via overschrijving vereffend worden op rekening BE05 7350 0241 4375. 

De betalingen per zwembeurt of per trimester gebeuren via de klasjuf / -meester.  

Eventueel diplomazwemmen is niet inbegrepen in deze prijs. 

Elk kind is verplicht een badmuts te dragen volgens de zwemvaardigheden van het moment: 

zo zijn er drie kleuren groen, oranje, blauw. Een eerste badmuts wordt aangeboden door de 

gemeente Lanaken, verderop bij verlies of beschadiging dient elk kind zelf een nieuwe 

badmuts aan te kopen aan €1 /stuk. Bij wissel niveau worden de badmutsen omgeruild. 
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- Wanneer kinderen alleen naar school komen of vanuit school alleen naar huis mogen 

vertrekken, vragen wij hiervoor een schriftelijke toestemming / bevestiging van de ouders. 

Ook wanneer kinderen de school verlaten om aansluitend naar de academie te gaan of naar 

een andere naschoolse activiteit, vragen we het bijgevoegde document in te vullen. 

Wij gaan ervan uit dat kleuters steeds gebracht en gehaald worden door (groot)ouders. Zij 

gaan niet met broer of zus alleen naar huis. 

- In de loop van de maand september organiseren wij wederom infoavonden waarbij u kan 

kennis maken met de juf – meester van jullie kind en de werking in de klas. 

Voor de Lagere school gaat dit door op donderdag 13 september, voor de kleuterschool op 

dinsdag 18 september telkens om 19.30u. 

De open klasdag van de ouders L1 staat gepland op woensdag 19 september. 

Via bijgevoegd document kan u hiervoor inschrijven. 

- De wijzigingen schoolreglement en regelgeving zijn weldra terug te vinden in de aangepaste 

documenten op de website van onze school www.tbieske.be 

- Kinderen die thuis gaan eten, komen ten vroegste om 12.40u terug naar school;  
vanaf dan is er weer toezicht op de speelplaats. 

 

Kalender 

Donderdag 13 september Lessen Dode Hoek L3 – L5 te Lanaken CCL 

Donderdag 13 september Infoavond Lagere School   19.30u 

Dinsdag 18 september Infoavond Kleuterschool   19.30u 

Woensdag 19 september Open klasdag L1 

Vrijdag 21 september Zwemmen L2 en L3 

Maandag 24 september Vergadering oudercomité 19.30u 

Dinsdag 25 september Startviering in de kerk voor alle leerlingen LS en KD om 10.45u.  Van harte welkom! 

Dinsdag 25 september Bezoek aan woonzorgcentrum voor L6       

Woensdag 26 september PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Vrijdag 28 september Zwemmen L1 en L5 

Donderdag 4 oktober Wandeling – sponsortocht Lagere school  

Vrijdag 5 oktober Plaatselijke vrije dag     /    Dag van de leerkracht 

Vrijdag 12 oktober Zwemmen L4 en L6 
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Dinsdag 16 oktober Bezoek aan woonzorgcentrum voor KD        

Dinsdag 16 oktober Infoavond georganiseerd door het oudercomité ‘Leren leren’ 

Woensdag 17 oktober Kijkdag Kleuterschool 

Vrijdag 19 oktober  Zwemmen L2 en L3 

Dinsdag 23 oktober Bezoek aan de bib te Lanaken voor lagere school – KB - KD 

Woensdag 24 oktober Grootouderdag kleuterschool 

Vrijdag 26 oktober Zwemmen L1 en L5         

 

 
Vrije dagen van het eerste trimester. 

 

Pedagogische studiedag: woensdag 26 september 2018 

 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 5 oktober 2018  

 

Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 04 november 2018 

 

Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 06 januari 2019 

 

 
Vrije dagen van het tweede trimester 

 
Pedagogische studiedag: woensdag 16 januari 2019  

 

Facultatieve verlofdag: maandag 04 februari 2019  

 

Krokusvakantie: van maandag 04 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 

 

Paasvakantie: van maandag 08 april 2019 tot en met paasmaandag 22 april 2019 

 

 

Vrije dagen van het derde trimester 
 

Dag van de Arbeid: woensdag 01 mei 2019 

 

Pedagogische studiedag: woensdag 08 mei 2019 

 

O.H.-Hemelvaart: donderdag 30 mei en brugdag vrijdag 31 mei 2019 

 

Pinkstermaandag: 10 juni 2019 

 

De zomervakantie begint op maandag 1 juli 2019.  

 

 

Belangrijke datum 
 

Schoolfeest: zondag 19 mei 2019 
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