Buitengewoon basisonderwijs Het Noordveld
Nieuwsbrief 4 september 2020

Beste ouders en opvoeders,
De eerste week zit erop. Wat zijn we blij dat we samen met jullie op weg mogen gaan!
We willen onze nieuwe Noordveldertjes van harte welkom heten: Hassan en Skyler bij juf
Leen, Keith bij juf Inge en juf Els, Jade bij juf Anne, Enora en Lexia bij juf Kristien, Kane bij juf
Els C, Kevin, Layra, Almir en Lars bij juf Els V en Ramsis, Jayedah, Kenji en Klaas bij juf Sofie.
Ook aan meester Jeroen, die de ervaarklassen ondersteunt: welkom!
Blij dat jullie er zijn!!
Begin en einde van de schooldag
We willen graag nog even jullie aandacht vestigen op hoe het begin en het einde van de
schooldag georganiseerd wordt.
-

-

De lessen beginnen om 8u50, de kinderen kunnen vanaf 8u35 meteen door naar de klas,
waar de juf hen opwacht en waar ze meteen hun handen wassen.
o Ervaarklassen: ouders mogen mee tot aan het klastuintje.
o Leerklassen: de ouders mogen mee tot op het ‘perron’ bij de speelplaats, de
kinderen gaan alleen naar de klas.
o Structuurklas: ouders brengen de kinderen tot op de kleine speelplaats, waar de juf
hen opwacht.
o Wie vóór 8u35 aankomt moet naar de voorschoolse opvang Kakelbont (0,89€ per
begonnen half uur, opvang vanaf 7u) Dit geldt ook voor kinderen die alleen naar
school komen.
De lessen eindigen om 16u. (op woensdag om 12u05)
o Ervaarklassen: ouders wachten de kinderen op aan de tuintjes
o Leerklassen: ouders wachten de kinderen op bij het ‘perron’ bij de speelplaats
o Structuurklas: ouders halen de kinderen op aan de kleine speelplaats
o Kinderen die na 16u15 niet werden opgehaald worden naar de naschoolse opvang
gebracht (0,89€ per begonnen half uur, opvang tot 19u)

Busvervoer
Zoals elk jaar duurt het even vooraleer alle ritten van het leerlingenvervoer op punt staan en
de uren van vertrek en aankomst definitief zijn. Dit We weten dat dit niet evident is voor
onze kinderen en ouders. We kunnen alleen maar hopen dat er eens deftig werk wordt
gemaakt van de organisatie van het busvervoer.
Vandaag krijgen jullie een brief mee vanwege de directies buitengewoon onderwijs van regio
Brugge.
We willen jullie danken voor jullie begrip!

Contactgegevens:
Je kunt de klasleerkrachten bereiken via mail op volgende adressen.
Ervaarteam:
Klas E1
Klas E2
Klas E3
Structuurteam:
Klas S1

Leerteam:
Klas L1
Klas L2
Klas L3
Klas L4
Klas L5

leen.verhelst@noordveld.be
inge.sanders@noordveld.be en els.timmerman@noordveld.be
maaike.vernieuwe@noordveld.be

structuurklas@noordveld.be
hilde.hoornaert@noordveld.be
annelies.boucquez@noordveld.be
anne.delaere@noordveld.be
kristien.dewitte@noordveld.be
els.christiaens@noordveld.be
els.valette@noordveld.be
sofie.puype@noordveld.be

Andere nuttige mailadressen:
Secretariaat:
Directie:
Orthopedagoge:
Verpleegkundige:
CLB:

secretariaat@noordveld.be
directie@noordveld.be
ortho@noordveld.be
anje.dondeyne@noordveld.be
lien.defreyne@vrijclbdehavens.be

Wenst u een afspraak voor een gesprek met één van de teamleden, stuur dan gerust een mailtje of
bel naar de school op 050 31 69 60
Dan leggen we zo snel mogelijk een momentje vast voor een gesprek.
Je kunt ook altijd in de schoolagenda van uw kind vragen noteren.
We geven je zo snel mogelijk een antwoord.
Oudercontacten en infoavond
Op volgende momenten worden de ouders op school verwacht:
Infoavond over de klaswerking: dinsdag 29 september om 19u
We vinden het belangrijk dat je de leerkrachten en therapeuten van je kind(eren) kan leren
kennen en dat je info krijgt over de klaswerking.
Daarom plannen we eind september altijd een infoavond. We proberen deze coronaproof te
laten doorgaan. We laten jullie zo snel mogelijk weten hoe we dit gaan organiseren.
Als het niet ‘live’ kan doorgaan in de klassen voorzien we een digitaal alternatief.
Normaal gezien komt het CLB dan ook info geven over de oriëntering naar het middelbaar
aan de ouders van onze oudste leerlingen. Zij zullen de info via digitale weg bezorgen in
plaats van op school. Meer info volgt.

Oudercontacten:
- dinsdag 10 november (met bespreking IHP)
- donderdag 25 februari (met bespreking vorderingen) + adviesgesprekken
schoolverlaters
- maandag 21 juni: oudercontact met rapport
Naschoolse activiteiten
Hier al een overzicht van het aanbod naschoolse activiteiten voor dit schooljaar.
Een brief met mogelijkheid om in te schrijven wordt volgende week meegegeven.
Circus:
Op donderdag na school is er opnieuw een aanbod circus door Woesh, van 16u15 tot 17u.
Deze activiteit staat open voor alle kinderen van Het Noordveld, en er kunnen ook andere
kinderen (broertjes, zusjes, kinderen van de Zandstraat,…) inschrijven.
De lessen starten op donderdag 24 september.
Zwierezwaai:
Voorlopig start Zwierezwaai (muziekproject voor kinderen met een beperking) niet terug op.
Twee van onze vaste lesgevers (Anjelien en Liedewijde) kunnen Zwierezwaai niet langer
combineren met hun job als leerkracht. We zijn volop op zoek naar nieuwe mensen met een
groot hart voor muziek én voor onze kinderen, die zich wekelijks voor dit project willen
inzetten. Mocht jij iemand kennen mag je altijd een seintje geven!
Sport:
Op maandag en dinsdag komen de kinderen van de Zandstraat sporten in Het Noordveld, van
16u15 tot 17u. Deze lessen staan open voor onze kinderen:
op maandag is er sport en spel, niveau eerste leerjaar
op dinsdag is er balsport, niveau vanaf vierde leerjaar
Wie graag aansluit bij één van deze sportlessen mag het laten weten.
Meester Bart, die deze lessen geeft, is zeker bereid om met onze leerlingen rekening te
houden. Het is ook een mooie kans tot integratie.
Oudercomité
Onze enthousiaste ouderploeg is op zoek naar nieuwe mensen, want van enkelen onder hen
vertrekt zoon of dochter naar het middelbaar volgend jaar.
Heb je interesse om mee te helpen bij schoolactiviteiten en om deel uit te maken van een
toffe groep ouders? Laat het zeker weten!
Facebook

Wil je graag onze avonturen volgen? Dat kan op Facebook bij Het
Noordveld Brugge
We wensen iedereen een fantastisch leuk en leerrijk schooljaar toe!
Marleen Baes en het Noordveldteam

