DIRECTIE & MEDEWERKERS

TEAM KLEUTERSCHOOL

CONTACTEER ONZE SCHOOL
016/53 40 23
(bereikbaar van 8u30 tot 16u15,
op woe. tot 12u15)

SMARTSCHOOL

directie@sasbaal.be
secretariaat@sasbaal.be
boekhouding@sasbaal.be
zorg.kleuterschool@sasbaal.be
zorg-ls@sasbaal.be

ZORGCOÖRDINATIE

Al onze communicatie verloopt via Smartschool. U kan dit
platform bezoeken via een computer, tablet of
smartphone via dit adres
https://sasbaal.smartschool.be

Dorpsschool: Baalsebaan 330
Wijkschool: Nobelstraat 134

TEAM LAGERE SCHOOL

U kan ook de Smartschool-app downloaden
op uw smartphone.
Op onze website vindt u nog meer informatie en de handleiding. Bij vragen of verlies van uw login-gegevens, kan u
ons gerust contacteren via ict@sasbaal.be

SCHOOLUREN

De kleuters in het dorp eindigen steeds 10 minuten vroeger !!

(ga naar de website voor de laatste lijst van medewerkers)

SOCIALE MEDIA

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen, bezorgdheden of betalingsmoeilijkheden.
U kan ons mailen, bellen of ontmoeten, zodat we uw
vragen kunnen beantwoorden of om samen een
oplossing uit te werken.

www.sasbaal.be
Onze school heeft een geweldige en actieve ouderraad!

Enthousiaste ouders uit verschillende klassen komen ongeveer
één keer per maand samen. Ze bespreken dan praktische zaken
(activiteiten), financiële zaken en ze kaarten items aan die door
ouders aan hen gemeld werden. Samen met de schoolafgevaardigden wordt er dan een oplossing gezocht.
Op de schoolwebsite vind je een hele pagina met extra info.
Wil je iets aankaarten bij de ouderraad? Stuur dan gerust een
mailtje naar bor@sasbaal.be of via Messenger. Je kan hen gerust
ook persoonlijk aanspreken.
PS Wist je dat deze ‘schoolinfo-met-kalender’-frigofiche een ideetje is van en
uitgewerkt werd door de ouderraad? Laat zeker weten wat je er van vindt !

IN DE BOEKENTAS
We drinken water op school. Ieder
kind brengt een goed afsluitbare
drinkbus mee.
Elke voormiddag eten we best een
stukje fruit tijdens de speeltijd.
U kan uw kind inschrijven voor het
fruitproject (woe. en vrij.)!
Geef geen chocolade, snoep of andere zoetigheden mee. Ze zorgen
voor een tijdelijke suikerrush waarna
uw kind extra vermoeid kan worden.
Wij gaan voor ‘afval-arm’ en vragen
dat u alles in een brooddoos, fruit- of
koekendoosje stopt. Afval (wikkels...)
gaat terug mee naar huis.

AFWEZIGHEID MELDEN

Is uw kind afwezig?
1) Meld dit dan ‘s morgens vóór 9u.00 via
telefoon naar 016/53 40 23 (dorp) / 016/53 39 73 (wijk)
2) Bezorg zo snel mogelijk het juiste document aan de
klasleerkracht (alleen voor kinderen vanaf 5 jaar)
...

arts

4x
ouders

Medisch attest —> voor een afwezigheid van
langer dan 3 opeenvolgende dagen of indien
de ouderbriefjes opgebruikt zijn.
Ziekenbriefje ouders —> voor een afwezigheid van 1 tot max. 3 opeenvolgende dagen
(weekend meegeteld). Dit mag u max. 4x per
schooljaar gebruiken.
Breng je geen geldig afwezigheidsattest mee?
Dan ben je onwettig afwezig en noteren we
een B-code. Vanaf 5 B-codes (= 2,5 dagen) verwittigen we het CLB.

