Welkom nieuwe ouders,
Wij hopen met deze bundel de algemene werking van onze school duidelijk te maken
voor iedereen. Mocht je na het lezen toch nog vragen hebben, aarzel dan niet
iemand van het team aan te spreken voor meer uitleg. Weet dat in De Zwierezwaai
ouders altijd welkom zijn en dat vragen, bedenkingen, suggesties nooit in
dovemansoren terecht komen. Ook hulp bieden bij het invullen van
schoolformulieren, correspondentie verduidelijken, mee oplossingen bedenken in
verband met school-, kind-, of opvoedingsgerelateerde problemen doen wij met de
glimlach.
bs.zwierezwaai@sgr10.be

Tel: 02/252.62.04

GSM: 0497/6392.73

Jullie zullen het al snel merken: De Zwierezwaai is méér dan een school!!!

Algemene organisatie
De Zwierezwaai is een rookvrije zone, ook tijdens buitenschoolse activiteiten!
Voertuigen worden niet toegelaten op het schooldomein. De poort moet ALTIJD
gesloten worden voor de veiligheid van de kinderen.
1. Schooluren
Een schooldag in De Zwierezwaai loopt van 8u30 tot 12u05 en van 13u25 tot
15u20.
Woensdag van 8u30 tot 12u05.
De kinderen die op de speelplaats zijn, worden door de juf meegenomen naar de
klas.

Gelieve er voor te zorgen dat de kinderen ‘s morgens tijdig op school zijn.
Kinderen missen niet graag de gezamenlijke start, ze voelen zich een beetje
verlegen en het afscheid nemen wordt moeilijker.
De kleuters starten omstreeks 8u40 met de praatronde. De kinderen die wegens
omstandigheden te laat zijn, komen stil binnen en nemen plaats in de kring. De
lagere schoolkinderen starten hun schooldag met vast hoekenwerk. Komt je kind
wegens ziekte of andere reden niet naar school geef dan even een seintje.
Tel: 02/252.62.04
Om 15u20 (op woensdag om 12u05) eindigt de schooldag. Ouders kunnen de
kinderen vanaf dan ophalen in de klassen. Om 15u35 (op woensdag om 12u20)
brengt de juf de kinderen die niet werden opgehaald naar de loods voor de opvang.
Om veiligheidsredenen vragen wij indien je kind met een vriendje mee naar huis gaat
of door iemand anders dan aangegeven bij inschrijving wordt opgehaald, dit te laten
weten via het heen-en-weerschriftje of agenda.
2. Opvang
De kinderen kunnen elke schooldag terecht voor betalende opvang vanaf 7u30 tot
8u. Vanaf 8u is de opvang gratis.
Na school is de opvang gratis tot 16u. Betalend vanaf 16u tot 18u.
Op woensdag is de opvang gratis tot 12u45, vanaf dan betalend tot 18u. De betaling
gebeurt via maandelijkse facturatie.
Er is opvang voorzien op pedagogische studiedagen mits vooraf in te schrijven. Op
andere verlofdagen of tijdens vakantieperiodes voorziet De Zwierezwaai geen
opvang. Op gewone schooldagen is het niet noodzakelijk om vooraf in te schrijven
voor de opvang en kan dit verschillen van dag tot dag. Maar als er een zekere
regelmaat bestaat die door onverwachte omstandigheden verandert is het raadzaam
zowel de school als je kind hierover in te lichten.
3. Tussendoortjes en lunch
De kinderen eten dagelijks fruit, groenten of een koekje.
We eten dit voor de speeltijd rond 10u en ook nog eens in de namiddag in de klas.
Op vrijdag is er fruit waar de school voor zorgt.
's Middags van 12u05 tot 12u25 eten we boterhammen in de klas.
Dit is een gezellig momentje, met een muziekje op de achtergrond.
De kinderen krijgen de hele dag de gelegenheid om water te drinken, daarom blijft
hun beker dus permanent in de klas.
Zo ziet onze brooddoos eruit: genoeg boterhammen, sandwiches... eender wat. Soep
in een thermos kan in de winter zeker smaken! Een dessertje mag ook, maar geen
snoep! Alles zonder verpakking meegeven. Denk aan het milieu en gebruik een
brooddoos (geen aluminiumfolie!).
Drankjes in gekochte verpakking (sapjes, melk, soja…) blijven thuis, iedereen drinkt
water of een gezond drankje in de eigen drinkbus. (geen frisdrank of koolzuurgas
houdende dranken)
Als je pasta, rijst, … meegeeft, denk dan ook aan een lepel of vork!

Babybel liefst zonder de rode verpakking, ook al kan je hier heerlijk mee boetseren,
het plakt zo vreselijk op de tafels en aan de vloer.

4. Schooltas
Als de kinderen ’s morgens op school komen, maken ze hun
schooltas zelf leeg (brooddoos, schrift/mappen) en zetten ze hun
schooltas netjes onder de kapstok in de gang bij de klas.
Ook kleuters maken hun schooltas zelf leeg. Zo weten ze waar ze
alles kunnen terugvinden, of ze eten op school, of ze na school
naar de opvang moeten gaan!
Het vergroot hun zelfredzaamheid!
5. Heen-en-weerschrift/ agendamap/ muurkrant/ blog
Er wordt gewerkt met een heen-en-weerschrift bij de kleuters, een agendamap bij de
lagere schoolkinderen. Voor een vlotte communicatie tussen juf en ouders wordt dit
dagelijks nagekeken en plaats je een handtekening wanneer berichten gelezen
werden.
Eveneens is het gemakkelijk om gebruik te maken van de huidige media en bij
vragen of opmerkingen een e-mail te versturen. Dit gaat nog sneller dan een
berichtje in de agenda. bs.zwierezwaai@sgr10.be is ons algemeen mailadres in de
klasatlassen vinden jullie de mailgegevens van de klas van jullie kind.
Op de blog kunnen jullie volgen waarmee we in de klas bezig zijn. Hier staat een
fotoverslag van de meeste activiteiten. Ga naar www.zwierezwaai.be en klik op de
foto van de klas.
Aan elke klas hangt een muurkrant. Je leest er de ‘nieuwtjes’, en onderzoeken van
de klas. Ga gerust ook eens kijken bij de andere klassen!

6. Rapportweken en oudercontacten:

In de loop van het jaar zijn er drie rapportweken gepland (november, februari en juni).
In de periode van de rapporten (ik-boekjes voor de kleuters) zijn er ook
oudercontacten gepland. Hier bespreken we de individuele belevenissen van elke
kind apart. Indien nodig met aanwezigheid van een tolk.
Jullie krijgen ruim op tijd een lijst met beschikbare uren. We
zoeken een moment dat past om samen een gesprek te
hebben.
6.Verjaardagen
Jarig zijn is voor een kind een heel erg belangrijke dag!
Eerst spreken we een dag af om het te vieren in de klas. Is dit een andere dag dan
de verjaardag zelf dan wordt de jarige op haar/zijn dag zeker niet vergeten, we
zingen en treffen al wat voorbereidingen voor het feest!
Specifieke informatie per klas vinden jullie in het klaseigen gedeelte.

7. Sport op school
Wekelijks sporten onze kinderen met een gediplomeerde sportleerkracht in onze
turnzaal of trekken naar het zwembad. Meer uitleg in het klaseigen gedeelte.

8. Pantoffels en laarzen.
Bij regenweer dragen de kinderen pantoffels met gesloten hiel in de klas.
Het is handig als er laarzen op school blijven. Deze trekken we dan aan
op natte dagen.

9. Klusdagen
4 maal per jaar is er tijdens een weekend een klusdag
op school. Tijdens een klusdag worden karweitjes die
dringend moeten gebeuren, uitgevoerd. De variatie in de
klusjes is zeer uitgebreid zodat er voor iedereen wel een
haalbaar karweitje bij zit.
Deze klusdagen worden bij aanvang van het schooljaar
kenbaar gemaakt via de schoolkalender.
Wij rekenen erop dat elke ouder minstens aan één
klusdag jaarlijks deelneemt. Uiteraard mag u uw kind ook meenemen die dag! Zij zijn
tenslotte een beetje ‘thuis’ op onze school en kunnen jullie wegwijs helpen…

10. Atelier
Minstens 1 maal per maand wordt een halve dag aan creatieve-, bewegings-, kook-,
of natuuractiviteiten besteed. Atelier gebeurt in kleinere groepjes, met kinderen uit
alle klassen. Dat 'leeftijddoorbrekend' werken is ook
typisch voor een Freinetschool. Jonge kinderen leren van
oudere en omgekeerd! De kinderen kiezen zelf aan
welke activiteit ze willen deelnemen. Er zijn echter wel
een beperkt aantal plaatsen per atelier. Het is ook de
bedoeling dat de kinderen kiezen voor wat ze zelf graag
doen en niet zozeer wat hun vriendjes prefereren.
Leerkrachten, ouders (of andere volwassenen) en soms ook kinderen van de derde
graad begeleiden deze activiteiten.
11. Fietsen op school
Kinderen mogen hun eigen fiets meebrengen naar school en fietsen tijdens de
speeltijden (behalve ’s ochtends) in de daarvoor voorziene zone mits:
-

de fiets in orde is;

-

een helm gedragen wordt;

-

er respectvol met andere speelplaatsgebruikers wordt
omgegaan;

- na het fietsen de fiets op de juiste plek gestald wordt;
- er gefietst wordt op de eigen fiets of een schoolfiets (groene verfdot).

12. Forum
Dit is een gezamenlijke afsluiter met de hele school ongeveer om de 14 dagen. De
kinderen stellen hier dingen aan elkaar voor die ze geleerd hebben, waar ze de
laatste week aan gewerkt hebben, zingen een lied,…

13. Klasraad en kinderparlement
Tijdens de klasraad overleggen onze kleuters en leerlingen in de klas wat hen na aan
het hart ligt. Soms worden er ook problemen besproken en maken de kinderen
concrete afspraken om deze aan te pakken. Punten uit de klasraad die de hele
school aangaan, worden meegenomen naar het kinderparlement. In het
kinderparlement zetelen twee kinderen van elke klas. In het kinderparlement
bespreken ze samen met de directeur die punten en ondernemen ze verdere acties.
Op het forum worden de actiepunten overlopen met alle kinderen van de school.
Vorige actiepunten die een oplossing kregen, worden ook vermeld.

14. Openklasdag
Eén keer per trimester is er openklasdag. Op deze dagen kan je eens als een
‘vliegje’ aanwezig zijn op een alledaagse klasdag en mee genieten van het
klasgebeuren. Neem gerust ook een kijkje in de andere klassen! Data vind je terug
in de nieuwsbrief en op de schoolkalender.

15. Klasvergadering
3 Maal per jaar is er een klasvergadering. Dit is een vergadering in de klas met alle
ouders en de leerkracht.. We bespreken en evalueren zaken op klasniveau. Er wordt
meer uitleg gegeven over onze Freinetwerking. De thema’s die worden behandeld
worden voordien kenbaar gemaakt maar kunnen ook uit vragen van de ouders
komen. Jullie aanwezigheid stellen we zeer op prijs. We moedigen alle ouders aan
om mee te participeren op school.

16. Werkgroepen
We moedigen alle ouders aan om mee te participeren op school. Je kan meewerken
met één of meerdere van onze werkgroepen. De werkgroepen worden elk schooljaar

opnieuw samengesteld. Iedereen kan zich inschrijven om deel te nemen aan één van
volgende groepen:
-

oudercomité

-

Feestcomité

-

Hulp in de klas: vervoer, (voor)lezen, handdoeken wassen, afwassen,…

-

stoere mannen en vrouwen ( bij feesten meehelpen infrastructuur klaar te zetten
én op te ruimen)

-

Zwierenaai

-

…

Jaarlijks komen er werkgroepen bij omdat deze vaak inspelen op de noden van de
school. Op de klasvergaderingen krijgt u hier meer informatie over en kunt u zich
desgewenst inschrijven.
Meer uitleg over de werking van de verschillende werkgroepen zal weldra te vinden
zijn op de website. Deze is echter bij het ter perse gaan van deze bundel nog under
construction…
www.zwierezwaai.be

