Welkom (terug) in naam van het hele schoolteam!
In dit krantje kunnen jullie alle informatie terugvinden over de geplande uitstappen en activiteiten
van de maand september. We hopen jullie hiermee voldoende te informeren.
In het midden van dit krantje kan je de invulbrieven voor deze maand terugvinden. Gelieve alle
documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de klasleerkracht.
Krijg je dit krantje via mail? Dan krijg je de invulbrieven apart mee.
Alle info kan je ook terugvinden op onze website: www.basisschoolimpuls.be
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Duik je mee?
Als je leest, lijk je op reis,
dan kan echt niets je deren.
Duik mee in onze boeken,
je kan er iets van leren.
Laat je zacht betoveren,
door woorden, mooie prenten.
Voel maar wat je voelen wil,
koester zo’n momenten.
Spring je mee in ‘t grote bad,
vol letters en vol taal?
Kopje onder, dolle pret,
geniet van het verhaal!”
van Liz is More
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Strapdag – vrijdag 20 september 2019 – kleuterschool en lagere school
Dit jaar gaat de 13de editie van de STRAPDAG door. Op deze dag laten we de auto
zoveel mogelijk aan de kant en komen we al stappend of trappend naar school. Alle
leerlingen worden met hun fiets en een fietshelm verwachte op school. Je kan ook
een fietshelm uitlenen op school.
Doorheen de dag oefenen we klassikaal op fietsvaardigheden.

Uitstap naar Studio Globo – maandag 30 september 2019 – 5LO en 6LO
Maandag 30 september gaan we met het 5e en 6e leerjaar op uitstap naar Studio
Globo in Antwerpen. In de voormiddag volgen de leerlingen een inleefatelier, in de
namiddag doen we met de hele groep een buurtwandeling.
De bus vertrekt om 8.30u stipt en we zullen rond 16.45u weer in Pulle zijn,
afhankelijk van het verkeer.
Alle kinderen brengen een rugzakje mee met daarin een lunchpakket, een aantal
drankjes en tussendoortje(s).
Voorzie makkelijke stapschoenen en in geval van slecht weer een regenjas.
Waardevolle spullen, GSM en geld laten we thuis.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 september 2019
Schooltoelage wordt Schooltoeslag
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.
De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter- en lager onderwijs) worden vanaf schooljaar 20192020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen.
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het
Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Er wordt optimaal voorzien in een automatische
rechtentoekenning. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten
automatisch onderzocht en toegekend.
Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. In volgende
situaties kunnen leerlingen het recht op hun schooltoeslag verliezen:
 leerlingen uit het kleuteronderwijs die onvoldoende aanwezig zijn
 leerlingen uit het kleuteronderwijs die twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig
zijn, verliezen de toeslag voor het tweede jaar
 leerlingen uit het lager onderwijs die meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn
 leerlingen uit het lager onderwijs die twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer
ongewettigd afwezig zijn, verliezen de toeslag voor het tweede jaar
Voor 5 jarige kleuters: Vanaf 2019-2020 is de minimale aanwezigheid om recht te hebben op een
schooltoelage 250 halve dagen.
CLB
Het CLB ondersteunt zowel in de schoolloopbaan als in de medische opvolging van de leerlingen uit
het kleuter- en lager onderwijs. Ze vaccineren enkel na schriftelijke toestemming van de ouders.
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Maximumfactuur basisonderwijs
Binnen de scherpe maximumfactuur van het onderwijs worden alle uitstappen geraamd die werken
aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs. Dit zijn alle culturele en sportieve
activiteiten die wij plannen gedurende het schooljaar. Voor het kleuteronderwijs blijft de scherpe
maximumfactuur op 45 euro. Voor het lager onderwijs is er een stijging met 5 euro en wordt de
nieuwe scherpe maximumfactuur 90 euro. Een kostenraming mag u verwachten in de loop van
september.
De minder scherpe maximumfactuur (voor sportklassen 4e-5e en 6e leerjaar) bedraagt voor het
schooljaar 2019-2020 440 euro, gespreid over drie schooljaren.

Overzicht vrije dagen schooljaar 2019-2020
Pedagogische studiedag

woensdag

11-09-2019

Facultatieve verlofdag

maandag

07-10-2019

Herfstvakantie

28-10-2019 tot en met 03-11-2019

Wapenstilstand

maandag

11-11-2019

Pedagogische studiedag

woensdag

27-11-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 tot en met 05-01-2020

Facultatieve verlofdag

woensdag

Krokusvakantie

29-01-2020
24-02-2020 tot en met 01-03-2020

Pedagogische studiedag

woensdag

Paasvakantie

25-03-2020
06-04-2020 tot en met 19-04-2020

Dag van de Arbeid

vrijdag

01-05-2020

O.H.-Hemelvaart

donderdag

21-05-2020

Brugdag

vrijdag

22-05-2020

Pinkstermaandag

maandag

01-06-2020

Facultatieve verlofdag

woensdag

10-06-2020

Zomervakantie vangt aan op

woensdag

01-07-2020

Ons schoolteam is er klaar voor!
Juf Katrijn
Juf Katrien
Juf Tine
Juf Karen
Juf Lotte
Juf Noor
Juf Ellen Hens
Juf Reinhilde
Juf Vicky

Kleuterschool
2,5 jarige kleuters
1e kleuterklas
1e kleuterklas
2e kleuterklas
co-teacher
3e kleuterklas
co-teacher
kinderverzorgster
kleuterturnen

IK
1KOA
1KOB
2KO
2KO
3KO
3KO

Lagere school
Juf Nancy
1e leerjaar
Juf Stefanie
1e leerjaar
Juf Evelien
2e leerjaar
Juf Sofie
co-teacher
Juf Fleur
3e leerjaar
Meester Cris
4e leerjaar
Juf Mariette
co-teacher
Juf Eline
5e leerjaar
Juf Pascaline
6e leerjaar
Juf Vicky
turnjuf
Juf Véronique
zorgjuf
Juf Ellen Van Tendeloo zorgcoördinator

1LOA
1LOB
2LO
2LO/3LO

3LO
4LO
4LO/5LO

5LO
6LO

picto’s: www.sclera.be
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SEPTEMBER
2019
ouders

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Welkom terug!

Speel-mee-tijd: Scouts Pulle

lagere school

Luizencontrole
Zwemmen
Pedagogische studiedag - vrije dag voor de kinderen
Infoavond: kleuterschool 18.45u en lagere school 20u

9u: Eucharistieviering lagere school
Klasfoto's kleuterschool en lagere school
Strapdag

Zwemmen
9u: Gebedsviering kleuterschool
25
Namiddag: Zandrock en scholenveldloop
26
27
28
29
30 Uitstap Studio Globo -vertrek: 8.30u - aankomst: 16.45u

flyer in bijlage

5LO en 6LO

Met dank aan de oudervereniging voor het busvervoer
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