
                                            Melsbroek 3 september 2018

Beste ouders 

Na een warme, zwoele vakantie zijn we in Tilia talentvol gestart! 
Sommige ouders hebben we reeds donderdagavond gezien tijdens de kennismaking op 
school. 
In deze brief zetten we graag enkele praktische afspraken kort op een rijtje.  

Schooluren

De ochtendbel rinkelt om 08u40.  Wij verwachten dat alle kinderen dan reeds op de 
speelplaats aanwezig zijn.  Zo kan de schooldag rustig starten en worden de lessen niet 
gestoord door kinderen die te laat in de klas arriveren.   Om 12u15 start de middagpauze.  
Kinderen die thuis eten, keren ten vroegste om 13u15 terug naar school.  De lessen in de 
namiddag hervatten om 13u30 en eindigen om 15u25. 

Infoavond

Wij nodigen alle ouders uit op de klasinfoavond van dinsdag 4 september 2018.  We 
verzamelen om 19u00 op de speelplaats (bij goed weer) of in de turnzaal (bij regen).  Na een 
korte verwelkoming ga je naar de klas van je zoon/dochter.  Daar krijg je meer informatie 
over het reilen en zeilen in de klas.  Aangezien je die avond belangrijke info krijgt, hopen wij 
jullie allemaal te kunnen begroeten.  Het is niet de bedoeling dat de kinderen meekomen 
naar deze vergadering.

Beleidsondersteuner

Vanaf dit schooljaar hebben we terug een nieuwe beleidsondersteuner om jullie te helpen bij 
vragen. Juf Evelien is normaal gezien aanwezig op dinsdag ,vrijdag en 
donderdagnamiddag. Af en toe heeft ze ook vergaderingen met mij in Piramide en is ze 
dan niet aanwezig in Tilia. 

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd in onze hoofdschool Piramide.  Om onze ouders nog beter te 
kunnen helpen, zal Iris dit jaar elke maandagnamiddag naar Tilia komen.  Vanaf 13u30 tot 
16u30 kan je met alle administratieve vragen bij haar terecht. 

Je kan het secretariaat ook telefonisch bereiken op 02/756 55 00 om bv te melden dat je kind 
ziek is. Heb je vragen ivm facturen bel je het beste op woensdag - donderdagNM of vrijdag 
naar het secretariaat en vraag je naar Helga. Je kan ook steeds mailen naar het secretariaat, 
ze mailen je zo vlug mogelijk terug.  secretariaat@gbs-piramide-tilia.be
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Studie

Kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en 
donderdag van 15u45 tot 16u15 naar de studie.  Daar kunnen ze in alle rust een half uurtje 
werken.  Op vrijdag is er geen studie!  Indien we geen oplossing hebben voor de vervanging 
van Christa vanaf 19/9 zal er ook geen studie zijn. We houden jullie op de hoogte. 

Indien je kind naar de studie komt, blijft hij/zij ook tot 16u15 werken.  Het is niet mogelijk om 
je kind in „ Den Blizzard” vroeger af te halen.  Zo blijft het altijd rustig.  

Opvang

In onze school is er betalende opvang mogelijk van 07u30 tot 08u00 en van 16u00 tot 
18u00.  De afrekening hiervan gebeurt via de schoolfactuur.   Geef de toezichtster steeds 
een seintje wanneer  je je kind afhaalt.  

De opvang sluit om 18u00.  Indien u omwille van overmacht te laat zal zijn, dan rekenen wij 
er op dat je de school verwittigd.  Zo kunnen wij op zoek gaan naar een oplossing.  

Veiligheid

De kinderen komen naar school met een duohesje aan. Wie met de fiets komt doet ook een 
helm aan. Fietsen worden in het fietsenrek gezet. 

Tussendoortje

Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen genieten van een tussendoortje.  Misschien wel 
een lekkere groente of een sappig stuk fruit?  Op woensdag is het altijd fruitdag en zijn 
koekjes niet toegestaan.  Vanaf 12 september zorgt de gemeente wekelijks op woensdag 
voor het fruit.  

Dit schooljaar blijven wij werken aan het verminderen van afval op school.  Wij willen je dan 
ook vragen om gebruik te maken van een koek- of fruitdoosje.  Zo dragen wij ook ons 
steentje bij tot het verminderen van de afvalberg.  Ook een goed sluitende drinkfles vinden 
wij top!  Liefst je lunch in een apart zakje steken dan blijven de boeken droog bij een 
ongelukje… ;-) 

Koekjes met chocolade aan de buitenkant zijn verboden! Ook limonade, cola, … en andere 
ongezonde dranken en snoep horen niet thuis in je lunchdoos.

Infobrochure – schoolreglement – pedagogisch project

Wens je  nog meer informatie over onze school?  Heb je na de info-avond nog 
onbeantwoorde vragen?  Neem dan zeker een kijkje op onze schoolsite! Jullie krijgen 
hierover nog meer info.  Op de blog kan je de recente activiteiten van nabij volgen.Daar vind 
je onze infobrochure, schoolreglement en pedagogisch project terug.  Wens je  graag een 
papieren versie van het schoolreglement?  Dit kan je aanvragen via het secretariaat: 
secretariaat@gbs-piramide-tilia.be of 02 756 55 00.  

Vragen – opmerkingen – problemen?
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Duikt er tijdens het schooljaar een probleem in de klas op?  Aarzel dan niet om contact op te 
nemen met de leerkracht van je kind.  Zij zullen je met raad en daad bijstaan om alles zo 
snel mogelijk opgelost te krijgen.  

Met alle andere vragen, problemen, opmerkingen of lumineuze ideeën kan je steeds bij juf 
Evelien (02 751 90 80)  en juf Mimi (02 756 55 00) terecht. 

Bij dringende vragen of problemen kan je ook terecht op de gsmnr van juf Mimi 0475/39 91 
9! of tijdens de schooluren op GSMnr van juf Evelien 0478/97 61 60 (vanaf volgende week) 

Wij wensen jullie alvast uit naam van het volledige schoolteam een fijn schooljaar toe!

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Evelien Galle, beleidsmedewerker GBS Piramide - Tilia  
Mimi Peremans, directeur GBS Piramide – Tilia  


