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ALGEMEEN




Vrije dagen
ma. 17 oktober 2016:

Duffel jaarmarkt

Verse soep
Vanaf ma. 3 oktober 2016 kan er ’s middags terug verse soep gegeten worden in de
refter. Zoals vorige jaren werken we met het systeem van soepbonnetjes.
U kan via het maandelijks bestelformulier soepbonnetjes aankopen.
Kleuterschool: 8,50 euro voor 15 soepbonnetjes (oranje kaart)
Lagere school: 8,50 euro voor 10 soepbonnetjes (groene kaart)
Deze bonnetjes blijven onbeperkt geldig. Enkel bij schoolverlaters worden de
soepbonnetjes terugbetaald.
e
Leerlingen van het 1 leerjaar die nog oranje soepbonnetjes hebben van de
kleuterschool mogen deze verder gebruiken. Wij vragen dan wel om
2 oranje bonnetjes te geven voor 1 grote mok soep.
Afspraak voor de kleuterschool:
Wanneer uw kleuter soep wenst, kleeft u ’s morgens een soepbonnetje op de
brooddoos. Zo ziet de juf gemakkelijk wie er soep neemt en gaan er geen bonnetjes
verloren.
Afspraak voor de lagere school:
Wanneer uw kind soep wenst, kleeft u ’s morgens een soepbonnetje op zijn/haar
brooddoos. ’s Morgens wordt dit gemeld aan de klasleerkracht. ’s Middags in de
refter steekt uw kind het bonnetje omhoog en krijgt in ruil een mok soep.
Week 1:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Tomatensoep met balletjes
Kippensoep
Courgettesoep met balletjes
Groentesoep met balletjes

Week 2:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Tomatengroentesoep met balletjes (niet gemixt)
Chinese noedelsoep
Tomatengroentesoep met balletjes
Groentesoep met balletjes

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
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Schoolreissparen
Schoolreissparen start vanaf oktober voor elke leerling van de lagere school. Dit
wil zeggen dat elke leerling maandelijks 2 euro spaart voor de schoolreis op het
einde van het schooljaar.
U betaalt via de schoolrekening van oktober t.e.m. mei (8 x 2 euro) met een
eventuele afrekening in juni voor het resterende bedrag. We hopen zo rekening te
houden met de verzuchting niet al te diep in de geldbeugel te moeten tasten voor
deze aangename uitstappen.



Schoolrekeningen
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u het bestelformulier voor oktober 2016.
Gelieve dit blad in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht ten laatste op
vr. 30 september 2016. Gelieve dit blad steeds in te vullen en te handtekenen,
ook wanneer uw kind niets neemt!
In het begin van de maand november ontvangt u een betalingsuitnodiging voor de
e
1 periode van dit schooljaar (september – oktober 2016).
Gelieve deze betaling binnen de 10 dagen na ontvangst uit te voeren en voor
elke leerling apart te betalen. Vergeet niet hierbij de gestructureerde
mededeling, onderaan de overschrijving, te vermelden a.u.b.!



Lidgeld oudervereniging: BELANGRIJK!
Deze maand kan u op het bestelformulier aanduiden of u lid wenst te worden van de
oudervereniging van onze school. Het lidgeld bedraagt slechts 3 euro per gezin.
Gelieve dit aan te duiden bij het oudste kind van het gezin.



Afwezigheden
Mogen wij u uitdrukkelijk vragen indien uw kind afwezig zal zijn, om ’s morgens voor
9 u. de school te verwittigen! Graag ook vermelden of er warme maaltijden dienen
geannuleerd te worden a.u.b..
Dit kan telefonisch : 015 31 25 80 of via e-mail: secretariaat@tkompas.be.



Invullen aanvragen schooltoelagen
Op donderdag 6 oktober 2016 van 16 u. tot 18.30 u. organiseert het Sociaal Huis
Duffel opnieuw een zitdag voor de aanvraag van de school- en studietoelagen.
Medewerkers van de dienst studietoelagen Vlaamse Gemeenschap handelen voor
zover als mogelijk meteen de hele aanvraag af.
Indien deze datum u niet past, kan u ook terecht bij de sociale dienst op het OCMW.
Dit kan steeds tijdens de openingsuren tussen 9 u. en 11.30 u..



Voorwaarden voor het verkrijgen van de schooltoelagen
Voor het verkrijgen en behouden van een schooltoelage moet u aan volgende zaken
voldoen:
Aanwezigheid kleuters:
Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn. Dit aantal verplichte
aanwezigheden stijgt met de leeftijd.
Minder dan 3 jaar op 31/12/2016:
100 halve dagen op school
3 jaar op 31/12/2016:
150 halve dagen op school
4 jaar op 31/12/2016:
185 halve dagen op school
5 jaar op 31/12/2016:
220 halve dagen op school
6 jaar of meer op 31/12/2016:
max. 29 halve dagen ongewettigd
afwezig
Het aantal ‘halve dagen op school’ is echte aanwezigheid: ziektedagen en dergelijke
tellen niet mee als ‘aanwezig op school’. Om dergelijke afwezigheid op te vangen is
het aantal vereiste dagen niet te hoog gezet.
Aanwezigheid leerlingen lagere school:
Leerlingen lager onderwijs mogen maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig
zijn.
Spijbelen
Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn in het
kleuteronderwijs, of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn in het lager
onderwijs, kunnen het volgende jaar hun recht op schooltoelage verliezen. Als een
kind twee schooljaren na mekaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is,
verliest u de toelage voor het tweede jaar.



Parkeren in de Nieuwstraat en kus- en rijstrook
Gelieve de kus- en rijstrook te gebruiken zoals dit hoort en uw wagen enkel te
parkeren op de daartoe voorziene parkeerstroken. Gelieve niet op de stoep voor de
turnzaal te parkeren! De politie zal hierop extra toezien en wie fout geparkeerd staat
zal een boete ontvangen.



Saved by the bell
Op woensdag 5 oktober 2016 vieren we de “Dag van de Leerkracht”. Daarbij denken
we ook aan alle landen waar er nog geen onderwijs gegeven wordt.
We starten om 8.30 u. met het “Saved by the bell”-lied en dansen de dag in. Daarna
willen we ook samen met alle kinderen de schoolbel luiden. Iedereen mag een bel,
fietsbel, … meebrengen om samen zo veel mogelijk geluid te maken en vooral
duidelijk te maken dat onderwijs belangrijk is.



Turnpantoffels
Mogen wij vragen dat alle kleuters en leerlingen turnpantoffels meebrengen naar
school om te gebruiken tijdens de turnles. We merken regelmatig dat turnpantoffels
te groot of te klein zijn en voor de veiligheid van onze kinderen vragen wij om dit even
na te kijken. Gelieve ook sokken te voorzien.



Fairtrade labels
In de loop van het schooljaar gaan de leerlingen van het vierde leerjaar kennismaken
met de Fairo's. Deze figuurtjes gaan ons hun verhaal vertellen. Waar komen ze
vandaan? Waarvoor staat het Fairtrade logo op hun snoet? En nog zo veel meer.
Maar daarnaast willen we ook meedoen aan een wedstrijd. Hiervoor kunnen we
echter de hulp van iedereen gebruiken. Zouden we jullie, ouders en leerlingen,
mogen vragen om de Fairtrade labels te verzamelen voor onze klas? Je vindt deze
labels op de verpakking van Fairtrade producten. De verzamelde Fairtrade labels
mag je binnenbrengen tot 24 februari 2017.
Alvast bedankt op voorhand.

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL


Openklasdag instapklas
Op vr. 14 oktober 2016 mag iedereen een kijkje komen nemen in onze kleuterschool
van 16 u. tot 17 u.. Nieuwe kleuters en ouders worden gastvrij ontvangen in het
weekthema van de kleuterschool “Kermis”. Van harte welkom!



Sportactiviteit
di. 25 oktober 2016:



De 4 + 5-jarige kleuters gaan met de bus naar
Lier om er deel te nemen aan de SVS-activiteit
“Rollebolle” in de voormiddag.
Kostprijs: 3 euro

Zwembeurten
di. 11 oktober 2016
wo. 12 oktober 2016
di. 25 oktober 2016
wo. 26 oktober 2016



4-jarigen + 5-jarigen
IK + 3-jarigen
4-jarigen + 5-jarigen
IK + 3-jarigen
e

Integratiemomenten 3e kleuterklas – 1 leerjaar
De overgang van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar wordt vergemakkelijkt door
het hele jaar aan integratie te doen. Daarom willen wij hier dit schooljaar werk van
maken. Op di. 4 oktober 2016 gaan de 5-jarige kleuters (kikkers) en de
leerlingen van het 1e leerjaar samen op fotozoektocht in Duffel. Waar de
zoektocht ons brengt blijft een verrassing. Gezellig samen picknicken staat ook op
het programma. Warme maaltijd is die dag niet mogelijk.
Verdere info volgt nog per brief.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL




Activiteiten – uitstappen
-

ma. 10 oktober 2016:

-

ma. 10 oktober 2016:

-

di. 11 oktober 2016:

-

wo. 12 oktober 2016:

-

vr. 14 oktober 2016:

-

vr. 14 oktober 2016:

-

di. 18 oktober 2016:

-

ma. 24 oktober 2016:

e

De leerlingen van het 2 leerjaar maken een
herfstwandeling in het domein “Tivoli” te Mechelen.
Kostprijs: 1,75 euro
e
De leerlingen van het 3 leerjaar trekken naar het
“Vrijbroekpark” te Mechelen voor een
herfstexcursie.
De leerlingen van 4A brengen een bezoek aan het
containerpark van Duffel.
De leerlingen van 4B brengen een bezoek aan het
containerpark van Duffel.
e
De leerlingen van het 1 leerjaar leren over de
herfst in het gemeentepark.
e
De leerlingen van het 5 leerjaar brengen een
bezoek aan de “Averegten” te Hallaar voor een
bosexploratie.
Kostprijs: 1 euro.
e
De leerlingen van het 4 leerjaar gaan op
bosonderzoek in de “Merodese bossen” te
Herenthout.
Kostprijs: 2,60 euro.
e
e
De leerlingen van het 5 en 6 leerjaar brengen een
bezoek aan de ISVAG verbrandingsoven te Wilrijk.

Zwembeurten
e

di. 4 oktober 2016
vr. 7 oktober 2016
ma. 10 oktober 2016
di. 18 oktober 2016
vr. 21 oktober 2016
ma. 24 oktober 2016


e

1 lj. + 2 lj.
e
e
3 lj. + 5 lj.
e
e
4 lj. + 5 lj. (extra zwembeurt)
e
e
1 lj. + 2 lj.
e
e
3 lj. + 5 lj.
e
e
4 lj. + 6 lj.
e

Integratiemomenten 3e kleuterklas – 1 leerjaar
De overgang van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar wordt vergemakkelijkt door
het hele jaar aan integratie te doen. Daarom willen wij hier dit schooljaar werk van
maken. Op di. 4 oktober 2016 gaan de 5-jarige kleuters (kikkers) en de
leerlingen van het 1e leerjaar samen op fotozoektocht in Duffel. Waar de
zoektocht ons brengt blijft een verrassing. Gezellig samen picknicken staat ook op het
programma. Warme maaltijd is die dag niet mogelijk.
Verdere info volgt nog per brief.



Zeeklassen 6 leerjaar
e
De leerlingen van het 6 leerjaar gaan op zeeklassen naar vakantiecentrum
“Excelsior” te Sint-Idesbald (Koksijde) in de week van ma. 10 oktober t.e.m.
vr. 14 oktober 2016.



Rapporten
De rapporten worden meegegeven op do. 27 oktober 2016.



Fietscontrole
Op vr. 21 oktober 2016 komen de agenten van de politiezone BODUKAP een
fietscontrole doen op school. Gelieve ervoor te zorgen dat de fiets van uw
zoon/dochter in orde is. Wanneer de fiets volledig in orde is, komt hij/zij in
aanmerking voor een leuke prijs.
Even ter herinnering, een fiets die wettelijk in orde is heeft:
* een rinkelende bel
* 2 doeltreffende remmen
* 1 rode reflector achteraan (een smart-lichtje is GEEN reflector)
* 1 witte reflector vooraan (een smart-lichtje is GEEN reflector)
* op elke pedaal, aan beide zijden, een oranje reflector
* in elk wiel 2 oranje reflectoren of witte reflecterende strip op de band.
e
* vanaf het 3 lj. moet elke fiets aangeboden worden met een werkend voor-en
achterlicht om in orde te zijn.



Oudervereniging
Op za. 22 oktober 2016 organiseert de oudervereniging een “Kinderfuif” in de refter
van onze school voor de leerlingen van de lagere school.
Meer info volgt in een aparte brief.



Wedstrijden van het Davidsfonds
e
e
Op vr. 7 oktober 2016 nemen de leerlingen van het 3 t.e.m. het 6 leerjaar deel
aan de poëzie- en voordrachtwedstrijd van het Davidsfonds. Dit gaat door in de
refter van onze school en vangt aan om 20 u..
e
e
De leerlingen van het 5 en 6 leerjaar doen mee aan de “Junior Journalist
wedstrijd”, ook georganiseerd door het Davidsfonds.

e

Heidi Dils
Directeur

Het schoolteam

Wij nemen deel aan de wedstrijd van de Strapdag 2016 met een filmpje van onze
strapdag van vr. 16 september 2016.
Met ons filmpje kunnen we veel leuke prijzen winnen, maar daar hebben we jullie
hulp voor nodig!
Graag stemmen via onderstaande link!
https://premium.easypromosapp.com/voteme/310758/624394842
U vindt deze link ook terug op onze facebookpagina “Gemeenteschool ’t Kompas” of
op onze website: www.tkompas.be
Met het doorlopen van enkele stappen (aanmelden via Facebook of Twitter, de
vraag van de robot aanduiden (fotootjes kiezen) en uw stem uitbrengen) brengt u
onze school een stapje dichter bij het winnen van enkele leuke prijzen!
De te winnen prijzen voor scholen zijn:
- Octopus verkeersshow op school
- Muzikale Workshop met djembés op school
- Octopus dreamtour: Praktijkles dode hoek met echte vrachtwagen
- Klassikale B-dagtrip naar keuze
- Educatief boekenpakket
- Octopus handpop
- Octopus liedjesboek voor kleuters
- Fluohesjes voor de klas
Stemmen kan t.e.m. 21 oktober!
Alvast bedankt!

STEM VOOR
ONZE
SCHOOL !!!

