Beste ouders

Lieve jongens en meisjes

Hopelijk hebben jullie allemaal heel erg genoten van een geweldige zomervakantie.
Nog een paar dagen en we mogen jullie weer allemaal terug zien.

Langs deze weg willen we jullie graag nog een aantal praktische zaken meedelen voor
de aanvang van het nieuwe schooljaar op donderdag1 september 2022.

Onze visie:
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Een dagje in de TintelTuin

De lessen beginnen om 8u45. We starten en eindigen onze dag in de kring. Dit vinden
we heel waardevolle momenten. Tijdig op school aanwezig zijn, vinden we dus heel
belangrijk.
De school eindigt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u30.
Op woensdag eindigen de lessen om 12u00.
Door de afbraakwerken van het schoolgebouw zal de ingang vanaf 1
september via de Weermuur zijn. Dit is het zijstraatje van de Budingenweg richting
het woonzorgcentrum Ravelyn.
's Ochtends is er vanaf 8u15 toezicht door een leerkracht. De kinderen blijven tot 08u30
op het verharde deel aan de ingang of in de voortuin van het stenen gebouw. Vanaf
08u30 gaat het hele speeldomein open en zetten de leerlingen onmiddellijk hun
boekentas in de klas. Op de eerste schooldag wordt dit uiteraard samen met de
leerlingen besproken.
Onze kinderen mogen om 8u45 ook in hun klasje worden afgezet. Na school mogen alle
kinderen tussen 15u30 en 15u40 in de klassen worden opgehaald. Op woensdag tussen
12u00 en 12u10.
Buswijzigingen kunnen tot 15u00 worden doorgegeven via het secretariaat en op
woensdag tot 11u45.
's Avonds is er op school toezicht tot 15u45. Op woensdag is dit tot 12u15.
Voor en na deze uren is er opvang voorzien door de buitenschoolse kinderopvang “De
Leeuwtjes” in het centrum van Zoutleeuw. We brengen de kinderen die nog op school
zijn na de schooluren naar de opvang.
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Bij ons op school zijn er drie speeltijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag is er alleen de fruitjesspeeltijd. Mogen we jullie vragen om iedere dag een
fruitje alsook een koekje in koekendoosje mee te geven. De verpakkingen laten we thuis.
Op school drinken we water in een drinkfles. Water bijvullen op school kan altijd. We
proberen een afvalvrije school te zijn. Voorzie drinkflessen en doosjes altijd van een
naam.

Snoep is niet toegelaten. Enkel bij speciale gelegenheden kan dit besproken worden
met de klasleerkracht.

De fruitjesspeeltijd: 10u25 – 10u45

De middagspeeltijd: 12u35 – 13u25

De koekenspeeltijd: 14u45 – 15u05
Middageten
Alle kinderen eten in hun eigen klas met de klasleerkracht en brengen hun eigen
lunchpakket mee.

We bekijken op dit moment nog het aanbod van fruit en soep op school. Later hierover
dus zeker nog meer info.

Freinetschool TintelTuin

www.tinteltuin.be

011 78 13 29

Afwezigheden

Gelieve afwezigheden 's ochtends telefonisch te melden via het secretariaat op het
nummer 011 78 13 29 of via een mailtje naar secretariaat@tinteltuin.be
Kinderen zijn leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin ze vijf jaar worden.
Bij een afwezigheid van minder dan 4 dagen, meldt u dit schriftelijk via een rood
afwezigheidsbriefje aan de klasleerkracht of het secretariaat. De rode briefjes zullen bij
aanvang van het schooljaar meegegeven worden.
Vanaf 4 opeenvolgende ziektedagen is een medisch attest vereist.

Schoolorganisatie
In onze kleuterschool hebben we volgend schooljaar twee kleuterklasjes, onze jongste
kleuters en onze oudste kleuters. Doorheen de dag werken deze twee groepen samen.
Sara Keustermans en Mirte Deldime zijn onze kleuterleerkrachten voor volgend
schooljaar. Ze worden ondersteund door Melissa Spiritus ter vervanging van Diewke.
Diewke Ramaekers zal in januari hervatten. Ons kleuterteam wordt ook nog bijgestaan
op dinsdag en donderdag door onze kinderverzorgster Elien Mellaerts.
De lagere school bestaat uit zes jaarklassen. De onderbouw (leerjaar 1 tot en met 3) en
de bouwenbouw (leerjaar 4 tot en met 6) zullen vanaf dit schooljaar heel nauw
samenwerken.

Het eerste leerjaar is in handen Margaux de Wergifosse en Karlien Huybens is de
leerkracht van ons tweede leerjaar.
Valerie Geerkens begeleidt onze leerlingen in het derde leerjaar en Evelien Brams de
groep van vierde leerjaar.
Onze oudste kinderen vertrouwen we toe aan Corine Emmerechts in het vijfde leerjaar
en Pepijn Borghs in het zesde leerjaar.
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Vicky Roosen zorgt voor ondersteuning in de klassen en legt de focus vooral op de
AlfabetCode. Corine neemt het team vanuit haar ervaring mee in de freinetwerking.
Silke Lambeets is de zorgcoördinator. Ze werkt mee het zorgbeleid van de school uit en is
contactpersoon voor alles wat leerlingenbegeleiding betreft. Ze staat ook in nauw
contact met het CLB. Silke is momenteel zwanger en zal tot half september nog starten.
Op dit moment kijken we samen hoe we dit het best opvangen.
Onze school werkt ook samen met het ondersteuningsnetwerk. Dit netwerk heeft tot
doel kinderen en jongeren
met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de
klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met
en voor deze ondersteuningsnood.
Busvervoer
Er zullen volgend schooljaar nog steeds twee bussen rijden. Ook op vrijdag zullen
er vanaf september twee bussen rijden in plaats van eentje. Voor meer info
omtrent het busvervoer kan u op het secretariaat terecht. Dit kan telefonisch of via
mail.
Op vrijdagen voor iedere vakantie rijden de bussen ’s avonds niet. ’s Morgens gaan
de ritten wel gewoon door!

Werkwinkels

Maandelijks op donderdag organiseren we werkwinkels. Tijdens werkwinkels werken we
klasoverschrijdend. Er worden allerlei activiteiten aangeboden waaruit de kinderen
kunnen kiezen. Leerkrachten vertrekken hier vanuit hun eigen talenten.
Bij onze kleuters zijn dit de kleuterateliers die maandelijks op woensdag doorgaan. Ook
uw hulp is een grote meerwaarde, dus indien je kan helpen, altijd meer dan welkom!
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Forum

Tweewekelijks nodigen we jullie op vrijdag uit op het forum. Het forum zal doorgaan in
de voortuin van het stenen gebouw of in de tuin van het woonzorgcentrum Ravelyn.
Meer info hierover volgt nog. Het forum start om 15u00.

Kinderschoolraad – klasraad

Wekelijks houden de kinderen in de klas een klasraad. Hier wordt vooral de interne
klaswerking besproken. Dingen die de klaswerking overschrijden gaan mee naar de
kinderschoolraad. Ook deze wordt wekelijks op schoolniveau voorgezeten door een
leerkracht. Een verslag hiervan wordt nadien met de ouders gedeeld op intranet, het
beveiligde deel op onze website. Wat op de kinderschoolraad besproken wordt, gaat
nadien terug naar het team alsook naar alle leerlingen.

Lichamelijke Opvoeding

Het turnen wordt in de lagere school gegeven door Leander Warnant en Niki Lemoine.
Elke klas in de lagere school heeft twee uurtjes turnen.
Ook in de kleuterschool heeft men twee uurtjes beweging per week. Hiervoor zorgt
Melissa.
Onze kleuters turnen op turnpantoffeltjes. Ze hebben geen turnkledij nodig. De
turnpantoffels blijven op school. Gelieve hen wel van een naam te voorzien en mee te
geven bij aanvang van het schooljaar.
Onze leerlingen van de lagere school brengen bij aanvang van het schooljaar een
turnzakje mee met T – shirt, broek en sportschoenen. We turnen dit schooljaar in de
Passant. Zwarte zolen en gewone schoenen zijn hier niet toegelaten. Gelieve alles van
naam te voorzien.
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Zwemmen

De kleuters en de leerlingen van de lagere school gaan zwemmen in het Lago
Bloesembad van Sint-Truiden. De kleuters gaan maandelijks op woensdag zwemmen.
De eerste graad zwemt iedere twee weken van september tot en met januari en voor
de tweede graad geldt hetzelfde van februari tot en met juni. Voor onze derde graad
organiseren we vijf onderhoudsbeurten gespreid over het hele schooljaar. De data
worden later door de klasleerkracht meegedeeld.

De laatste zwembeurt gaan we zwemmen in het subtropisch gedeelte van het
zwembad.

Werkgroepen
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen jullie nog meer info over de werking van
onze VZW alsook over de verschillende ouderengagementen die er in onze TintelTuin zijn.
We kijken er alvast heel erg naar uit om met jullie te mogen samenwerken.

Belangrijke data:
Het schooljaar begint op donderdag 01 september 2022 om 08u45 en eindigt op vrijdag
30 juni 2023 om 12u00.
Infoavonden:
vrijdag 30 september 2022: 19u00
vrijdag 25 november 2022 : 19u00
vrijdag 27 januari 2023: 19u00
vrijdag 31 maart 2023: 19u00
donderdag 25 mei 2023: 19u00
Klasvergaderingen:
In de eerste schoolweek wordt door de klasleerkracht meegedeeld wanneer de eerste
klasvergadering zal plaatsvinden.
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dinsdag 30 augustus 2022 van 15u – 16u30

woensdag 05 oktober 2022

openklasmoment

pedagogische studiedag

vrijdag 14 oktober 2022

facultatieve verlofdag

Vrijdag 28 oktober 2022

HERFSTFEEST

31/10/2022 – 06/11/2022

herfstvakantie

vrijdag 11 november 2022

wapenstilstand

woensdag 23 november 2022

pedagogische studiedag

vrijdag 23 december 2022

WINTERFEEST

26/12/2022 - 09/01/2023

kerstvakantie

woensdag 08 februari 2023

pedagogische studiedag
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20/02/2023 - 26/02/2023

krokusvakantie

03/4/2023 – 17/04/2023

paasvakantie

maandag 1 mei 2023

dag van de arbeid

zaterdag 13 mei 2023

TINTELFEEST!

don 18/5/2023 + vr 19/05/2023

Hemelvaart + brugdag

maandag 29 mei 2023

Pinkstermaandag

maandag 05 juni 2023

facultatieve verlofdag

donderdag 22 juni 2023

Eindfeest kleuters (derde kleuterklas)

maandag 26 juni 2023

Eindfeest zesdes

1/07/2023 - 31/08/2023

zomervakantie

Heeft u nog vragen over onze schoolwerking, aarzel dan niet om ons te contacteren!
Fijne vakantie.
Tintelende groetjes
Het TintelTeam
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