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Sint-Amandsberg, 3 september 2020
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

HET STARTSEIN IS GEGEVEN!
Dinsdag 1 september startte onder vol enthousiasme de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar 2020 - 2021. Iedereen zag er
goed uit. Heel wat kleuters en leerlingen hadden een stralende lach
op hun gezicht. Alle ouders waren reuzetrots op hun kapoen.
Wat was het fijn om iedereen terug te zien. De Wijze Boom kent
alweer een gezellige drukke schoolsfeer. Joepie!
Zowel de directeur als het voltallige schoolteam wensen langs deze
weg nogmaals alle ouders te bedanken voor het vertrouwen in de
school.
Op naar een tof schooljaar. Samen gaan we er voor!
Komende activiteiten











DO 03/09: sportdag L5 en L6  verzamelen op school om 8u25 ; ten vroegste om 17u45 terug op school!
VR 04/09: opruimactie om 13u30
DO 10/09: sportdag L1 en L2
VR 11/09: sportdag L3 en L4
VR 18/09: Strapdag
VR 25/09: opruimactie om 13u30
ZA 26/09: start van de bouw van het amfitheater
De werkgroep speelplaats is op zoek naar werkmannen en werkvrouwen. In de bijgevoegde brief kan u
verdere info bekomen.
MA 28/09 t.e.m. VR 02/10: zeeklas L6
WOE 30/09: start Kinderboekenweek

DeWijzeBoom@RefugeeWalk2020
STAP MEE OP 27/9 OF SPONSOR ÉÉN VAN ONZE TEAMS!
Coronagewijs zal er eind september geen rommelmarkt op school zijn 😭 maar we hoeven daarom niet in ons kot te
blijven! Op 27 september organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen de Refugee Walk.
Daarbij zamelen wandelteams geld in en tonen ze hun solidariteit voor mensen op de vlucht.
De ouderwerking van Basisschool De Wijze Boom vaardigt een team van Wijze Walkers af om een kanjer van een
route te stappen. 40 km via Vlaamse heuvels, velden en waters. Van de mythische Bosberg bij Geraardsbergen tot aan
De Wijze Boom. Een kinderteam, De Wijze Walkies, zal de laatste 10 km van de route mee stappen.
🚶🏻♂️ Wil je graag mee wandelen met één van de teams? Geef dan een seintje via dewijzeouders@gmail.com.
💰 De Wijze Walkers of De Wijze Walkies sponsoren? Zeker doen! Dat kan via www.refugeewalk.be (zoek ons
bij 'Teams')
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Vooropvang
Er wordt geen toezicht voorzien op de speelplaats van de lagere school voor 8u10. Er is voorschoolse opvang voorzien
vanaf 7u15 op het kleuterdomein. Kinderen die toch voor het aanvangsuur (8u10) op de speelplaats van het lager
vertoeven, vallen niet onder de schoolverzekering en worden onmiddellijk doorgestuurd naar de opvang op het
kleuterdomein.
Tijdig aanwezig zijn op school
Het is belangrijk dat alle kinderen tijdig aanwezig zijn. Het niet tijdig aanwezig zijn op school, is niet fijn voor de
klasleerkracht en de klasgenoten. Mogen wij u vragen om uw kind(eren) tijdig te brengen naar school.
Alvast bedankt om hiermee rekening te willen houden.
Organisatie vanaf 2 september
Kleuterschool

Aankomstmoment
Peuters
K1 – 2 – 3

8u10 tot 8u25
poort aan de Ukkeplek
8u10 tot 8u25
poort aan de Adolf Baeyensstraat

verzamelplaats
In het peuterhuisje

Vertrekmoment
15u20
poort aan de Wijmakker
15u20
poort aan de Wijmakker

kleuterspeelplaats

Graag rekening houden met de volgende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:







Vanaf de tweede schooldag betreden de kinderen van K1, K2 en K3 ZELFSTANDIG het schooldomein.
(Groot)ouders kunnen het schooldomein niet betreden.
Als u ’s morgens een peuter en (een) oudere kleuter(s) binnenbrengt op het kleuterdomein, vragen we
u om eerst de oudere kleuter(s) aan de Adolf Baeyenstraat af te zetten en nadien de jongste kleuter via
de poort aan Ukkeplek naar het peuterhuisje te brengen.
Ouders mogen met hun peuter meekomen tot in het peuterhuisje mits het dragen van een mondmasker
en rekening houdend met de social distancing van 1,5 meter.
Indien u om een bepaalde reden toch het schooldomein dient te betreden (oudergesprek, iets afgeven,
…) dan kan u het secretariaat telefonisch bereiken of aanbellen bij de tweede schoolpoort in de SintBaafskouterstraat.

Lagere school

Aankomstmoment

verzamelplaats

Vertrekmoment

Tussen 8u10 en 8u25
poort refterzijde

Speelplaats lagere afdeling

15u20
Te voet: middelste poort
Fiets, …: poort refterzijde

Graag rekening houden met de volgende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:




Vanaf de tweede schooldag betreden de kinderen van de lagere school ZELFSTANDIG het schooldomein.
(Groot)ouders kunnen het schooldomein niet betreden.
Indien u om een bepaalde reden toch het schooldomein dient te betreden (oudergesprek, iets afgeven,
…) dan kan u naar het secretariaat komen of aanbellen bij de tweede schoolpoort.

Schooltoelage
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage
voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en
worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen.
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere
kinderbijslagfonds).
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Maaltijden
Er zullen geen warme maaltijden / soep aangeboden worden tijdens de maand september. Normaalgezien zal er vanaf
1 oktober warme maaltijden / soep aangeboden worden, tenzij de kleurcode van het pandemiescenario verandert.
Mogen wij u vragen om uw kind(eren) tijdens de maand september boterhammen mee te geven.
Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang op MA, DI, WOE, DO en VR:
- 7u15 tot 8u15
- Te bereiken via de poort aan de Wijmakker
- Deze opvang gaat door in de kleine zaal op het kleuterdomein.
- Opgelet: om 8u10 zullen de lagere schoolkinderen onder begeleiding van de opvangleerkracht de oversteek
van het kleuter- naar het lager domein maken.
Naschoolse opvang op MA, DI, DO en VR:
- 15u30 tot 18u00
- Kleuterschool: er zal een bel terug te vinden zijn aan de poort van de Wijmakker. Bij het ophalen van uw
kind(eren): gelieve aan te bellen. Een opvangjuf zal met uw kind(eren) tot aan de poort komen.
- Lagere school: er zal een bel terug te vinden zijn aan de poort (refterzijde) van de Sint-Baafskouterstraat. Bij
het ophalen van uw kind(eren): gelieve aan te bellen.
Een opvangjuf zal de kinderen van L1 en L2 tot aan de poort begeleiden.
De kinderen van L3, L4, L5 en L6 mogen zelfstandig tot aan de poort gaan.
Oudere broer / zus (L3, L4, L5 en L6) mag met jongere broer / zus (L1, L2) tot aan de poort gaan.
Naschoolse opvang op WOE:
- Deze gaat door op het kleuterdomein
- 12u00 tot 18u00
- Opgelet: om 12u15 zullen de lagere schoolkinderen onder begeleiding van de opvangleerkracht de oversteek
van het lager- naar het kleuterdomein maken.
Algemeen:
- Kinderen die niet worden opgehaald aan het einde van de schooldag, mogen nooit alleen naar huis. Zij
kunnen tot 18u00 in de naschoolse opvang blijven. Indien uw kind(eren) van de lagere afdeling zelfstandig
naar huis mogen, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld aan de school.

Schoolkalender 2020-2021
Deze ontvangt u digitaal tijdens de eerste schoolweek.
Infobrochure 2020-2021
Deze ontvangt u digitaal tijdens de eerste schoolweek.
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Naschoolse activiteiten: lagere school
maandag
Initiatie Frans
Wat? Wil je spelenderwijs Franse woordjes, zinnetjes, … aanleren a.d.h.v.
verschillende thema’s? Deze lessen zijn gratis en zullen gegeven worden door juf
Naomi.
Wie? L2 en L3
Wanneer? 15u45 tot 16u45
Start op maandag 14 september 2020
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan t.e.m. 4 september 2020 via mail:
naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be
De ouders van de ingeschreven kinderen zullen via mail verder op de hoogte gebracht
worden: kalender, thema’s, …

maandag

Er kunnen minimum 6, maximum 12 kinderen deelnemen.
Hoe sneller u uw zoon/uw dochter inschrijft, hoe meer kans hij/zij heeft om deel te
nemen.
Sophietopia: Theaterles voor beginners
Spelenderwijs verkennen we de wonderen van woordkunst en drama.
Tijdens de theaterles zullen de leerlingen:







leren improviseren
hun spraakvaardigheid oefenen (intonatie, articulatie,...)
situaties, gedichtjes en verhalen tot leven brengen
zich inleven in personages
alles leren over lichaamsexpressie
... en zoveel meer!

Wie? alle leerlingen van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar
Wanneer? Maandag na school van 15u45 tot 17u15
Waar? basisschool De Wijze Boom
Prijs? Je kan per semester betalen of in één keer voor een volledig schooljaar
De lessen komen op €95/semester of €190/volledig schooljaar
Hoe inschrijven? Voor zowel de inschrijving als de betaling kan je terecht op de
dinsdag

website www.sophietopia.be/activiteiten
Tekenacademie
Wie? Alle leerlingen van het eerste t.e.m. zesde leerjaar.
Wanneer? 16u20 tot 18u00
De lessen starten vanaf de eerste week van september.
Hoe inschrijven?
Leerlingen die dit schooljaar les volgen krijgen voorrang. Zij kunnen zich
al voorinschrijven vanaf 28 mei. Alle ouders worden hiervan per mail op de hoogte
gebracht.
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dinsdag

Voor nieuwe leerlingen starten de inschrijvingen op dinsdag 9 juni.
De inschrijvingen lopen tot 30 september. Voor info en online inschrijven kan u
terecht op academiegent.be
Dactylolessen
Wie? L5 en L6
Wanneer? 15u45 tot 17u15
5 dinsdagen en 1 online examen: juf Naomi zal de data doorgeven aan de ouders van
de ingeschreven kinderen.

woensdag

Dactylo De Waele zal de login- en betaalgegevens via mail bezorgen aan de ouders
van de ingeschreven kinderen. Logingegevens moeten aangemaakt worden voor de
eerste les want de ingeschreven kinderen hebben die onmiddellijk nodig.
Sportsnack
Wie? L1, L2 en L3
Wanneer? WOE 30/09, WOE 02/10, WOE 09/10, WOE 16/10, WOE 23/10, WOE
18/11, WOE 25/11, WOE 02/12, WOE 09/12, WOE 16/12
Geen les op WOE 04/11 en WOE 11/11

donderdag

Van zodra wij de flyers ontvangen, zullen deze via de boekentas van uw zoon / uw
dochter meegegeven worden.
Sport-tasting
WAT?
10 weken lang jongeren laten proeven van verschillende sporten en zich laten
uitleven.
Reeks 1 bestaat uit 10 lessen. (Freerunning, Voetbal, Rugby, Atletiek)
Reeks 2 bestaat uit 10 lessen. (Badminton, Ping Pong, Netbal, Spikeball)
Reeks 3 bestaat uit 10 lessen. (Hockey, Frisbee, Basketbal, KUBBS)
WIE?
2 GROEPEN die door 2 sport-tasting coaches worden begeleid.
Leeftijd: 3de en 4de leerjaar
Leeftijd: 5de en 6de leerjaar
Meisjes en jongens sporten samen.
WAAR?
Rozenbroeken. Er wordt altijd een sporthal voorzien maar bij mooi weer sporten we
buiten.
De sport-tasting coach haalt de leerlingen op uit de opvang en brengt ze op het
einde van de les ook terug naar de opvang van de school.
WANNEER?
Elke donderdagavond van 16u15 tot 17u45.
REEKS 1: 24 sept / 1 okt / 8 okt / 15 okt / 22 okt / 29 okt / 12 nov / 19 nov / 26 nov/
3 dec
REEKS 2: 7 jan/ 14 jan/ 21 jan/ 28 jan/ 4 feb/ 11 feb/ 25 feb/ 4 ma / 11 ma/ 18 ma
REEKS 3: 25 ma/ 1 apr / 22 apr/ 29 apr / 6 mei/ 20 mei / 27 mei / 3 jun / 10 jun /17
jun
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PRIJS?
INSCHRIJVEN PER REEKS = 99 Euro voor 10 lessen (inclusief verzekering).
INSCHRIJVEN VOOR VOLLEDIG JAAR = 280 Euro voor 30 lessen (inclusief
verzekering).
HOE INSCHRIJVEN?
Stuur de naam, voornaam en geboortedatum van je kind door naar
info@sport-tasting.be
Stort het bedrag (€ 99 of € 280) naar BE15 0689 0849 2630 met vermelding naam +
telefoonnummer.

vrijdag

Meer info op www.sport-tasting.be
Sophietopia: Theaterles voor beginners
Spelenderwijs verkennen we de wonderen van woordkunst en drama.
Tijdens de theaterles zullen de leerlingen:
 leren improviseren
 hun spraakvaardigheid oefenen (intonatie, articulatie,...)
 situaties, gedichtjes en verhalen tot leven brengen
 zich inleven in personages
 alles leren over lichaamsexpressie
 ... en zoveel meer!
Wie? alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar
Wanneer? Vrijdag na school van 15u45 tot 17u15
Waar? basisschool De Wijze Boom
Prijs? Je kan per semester betalen of in één keer voor een volledig schooljaar
De lessen komen op €95/semester of €190/volledig schooljaar
Hoe inschrijven? Voor zowel de inschrijving als de betaling kan je terecht op de
website www.sophietopia.be/activiteiten

Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur

