INFOBOEKJE
SCHOOLUREN
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
De les start van 8:45 tot 15:30.
Er is een middagpauze van 11:55 tot 13:10.
Woensdag is er les van 8:30 tot 12:00.
Speciaal voor de allerkleinsten is er ’s morgens door hun eigen juf of door de
kinderverzorgster in onze kleuterafdeling opvang voorzien vanaf 8.30 uur.
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Elke dag vanaf 7 uur.
Elke dag tot 18 uur.
DE PAGADDER
Op woensdagnamiddag blijft er tot 12.30 uur toezicht op de speelplaats. De kinderen,
waarvoor namiddagopvang nodig is, vertrekken voor 12 uur met de bus en onder
begeleiding naar de opvangdienst ‘De Pagadder’ in de Middelkouter te Haaltert. Meer info
over de Pagadder vindt u op de website van de gemeente Haaltert:
https://www.haaltert.be/buitenschoolse-kinderopvang-de-pagadder.
MIDDAGMAAL
Alle kinderen kunnen op school een warme maaltijd nemen. Je kan het menu terugvinden
op onze website. Een warme maaltijd kost €3,80. Ouders kunnen elke dag voor 9:15 een
warm middagmaal bestellen via de klasjuf.
Op school zijn gezonde dranken en soep aan 0,60€/st te verkrijgen.
Kinderen die ’s middags naar huis gaan eten worden vanaf 12:45 terug toegelaten op de
speelplaats.
WEETJES
 Actief oudercomité
 Nieuwbouw






Aangepaste speelplaats voor de jongste kinderen
Wekelijks 2 lesuren bewegingsopvoeding door de turnjuf of -meester
Maximumfactuur voor kleuters is € 45, voor lagere school €90
Zeilklassen voor het 6e leerjaar

OOG VOOR LEKKERS - FRUIT
Op woensdag is het fruitdag. De leerlingen van het 6e leerjaar houden dan een
fruitwinkeltje open. Alle kinderen kunnen tegen een democratische prijs een lekker stuk
fruit bekomen. Dit wordt verrekend via de schoolrekening.
MOS: MILIEUZORG OP SCHOOL
De boterhammen voor ’s middags worden meegegeven in een brooddoos.
Een koek geven we mee in een koekendoosje.
In de voor- en namiddag drinken we water in de klas (geef een herbruikbaar flesje mee).
Zo bouwen we samen aan een beter milieu!
VEILIGHEID
Fietsers komen via het grijze hek tussen het
schoolgebouw en het vernieuwde woonhuis de school
binnen. Eens de poort voorbij, gaan we te voet verder.
Ouders zien er op toe dat de fiets in orde blijft. Het
dragen van een fluohesje en fietshelm is wenselijk.
Voetgangers komen langs de schoolpoort of via de parking van de Delhaize de school
binnen. Kleine kinderen worden best tot aan de schoolpoort begeleid.

WWW.SABDENDERHOUTEM.BE
Onze schoolwebsite is meer dan alleen een
communicatiemiddel!
U kunt er allerlei info terugvinden.
Op de klasblogjes vindt u leuke weetjes en
foto’s van het schoolgebeuren.

VAKANTIEDAGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2020-2021
Vrijdag 2 oktober

Lokale verlofdag

Woensdag 14 oktober

Ped. Studiedag

Maandag 2 nov t.e.m. zondag 8 nov

Herfstvakantie

Woensdag 11 november

Wapenstilstand

Maandag 21 dec t.e.m. zondag 3 jan

Kerstvakantie

Vrijdag 5 februari

Ped. studiedag

Maandag 15 feb t.e.m. zondag 21 feb

Krokusvakantie

Maandag 5 apr t.e.m. zondag 18 apr

Paasvakantie

Maandag 3 mei

Lokale verlofdag

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei

Hemelvaart en
brugdag

Maandag 24 mei

Pinstermaandag

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020-2021
Zaterdag 10 oktober

Eerste communie
voor 2e leerjaar

Zaterdag 1 mei

Vormsel

Zaterdag 8 mei

Eerste communie

Vrijdag 21 mei

Schoolfeest

