NEDERLANDS VOOR OUDERS
SOLIBERT

Wil je graag Nederlands oefenen op de academie Sint-Lukas?
Kom dan naar ons taaltraject. We beleven, kijken, maken en voelen. Zo leren we de taal van de creatieve
ateliers. Een leerkracht van de academie en een taalleerkracht geven samen les.

Solibert is het solidariteitsfonds van de school. Via Solibert tracht Sint-Albert gezinnen te steunen die het
financieel moeilijk hebben.
Wij zorgen via Solibert o.a. voor

Wanneer?
De lessen starten in januari 2022.In het totaalvolg je 20 uur les, in de Sint-Lukasacademie in de
Groenstraat.
Prijs?
20u les = GRATIS = Academie betaalt
1u les = 1,5 euro
Interesse? Mail: laure@sintlukas.brussels

HET OUDERCOMITÉ
Op woensdag 13 oktober vond onze eerst bijeenkomst plaats met als doel het herinstalleren van een
oudercomité. De opkomst was groot, een twintigtal ouders toonden interesse.
Nadat iedereen zich op een originele manier wist voor te stellen, hielden we een brainstorm over wat een
oudercomité is en kan betekenen voor onze school.
Saïda, onze OCB-medewerkster, verwerkte al deze voorstellen. Tenslotte stelden reeds een tiental mensen
zich kandidaat om toe te treden tot ons nieuw oudercomité.



Een sociaal tarief (25% korting op alle verplichte kosten)
Goedkopere tarieven schoolfeest
Goedkopere openluchtklassen voor ALLE gezinnen met meer dan één leerling die deelneemt aan de
openluchtklassen
Tussenkomst in uitstappen



…





Ouders die een studiebeurs ontvangen, kunnen genieten van een verminderd tarief op de verplichte schooluitgaven
(= min 25%). Dit kan via het binnenbrengen van een kopie van de studiebeurs (van het voorbije of huidige schooljaar).
Indien u andere financiële moeilijkheden ervaart, kan u ook steeds een afspraak maken met de directie of meester
Eddie.

Indien u dat wenst, kan u helpen door een bijdrage te storten. Dat kan u eenmalig doen of elk trimester of
elke maand, …. Wat u maar wenst en kan.
Elk bedrag (ook 1 euro) is een cadeau en helpt.

Hoe kan je storten voor Solibert?




Via het rekeningnummer van Sint-Albertschool: BE97 7360 2531 5549
Met mededeling: Solibert
Het is belangrijk om hiervoor een aparte storting te doen met mededeling Solibert (en niet het
bedrag van de schoolfactuur te verhogen).

Heeft u ook interesse om als ouder te participeren in ons oudercomité?
Onze volgende vergadering vindt plaats op 1 december om 08.30. Van harte welkom!
DE GROTE VOORLEESWEEK

OUDERCONTACTEN
Na het overleg met de preventieadviseur gisteren is het duidelijk dat er nog geen fysieke
oudercontacten mogen doorgaan. De huidige maatregelen laten het nog steeds niet toe. In de week van 15
november zullen de oudercontacten dus opnieuw online doorgaan.

De grote voorleesweek gaat binnenkort van start. We willen jullie graag uitnodigen om te komen
voorlezen in de klas. Dat mag ook in je eigen taal.
Spreek een moment af met de juf of meester van je zoon of dochter.

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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K2+L4:
9u20-10u00:
Bib

L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

L5:
10u05-10u45:
bib

L6:
14u00-14u40:
Bib
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GEEN SCHOOL

L5+L6:
10u30-12u00:
zwemmen
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Beste ouder(s)
De voorbije weken waren zeer intens.
Het lerarentekort in Brussel en Vlaanderen heeft ook impact op de kinderen van onze school,
op jullie ouders en op het schoolteam.
Met drie collega’s langdurig afwezig, vacatures die niet ingevuld raken en geen vervanging
voor zieke of afwezige leerkrachten, werden we op een gegeven moment gedwongen om
intern te reorganiseren.
Met onze noodkreet luid en duidelijk in de media, hebben we ook aangegeven aan de
overheid dat wij, samen met veel andere Brusselse Nederlandstalige scholen, oplossingen van
hen verwachten.

L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu
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L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

L4:
12u30-13u30:
Jiujitsu

L5+L6:
10u30-12u00:
zwemmen

GEEN IBO

L6: 13u30:
Infomoment CLB
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L3: 8u30-15u30:
ABC Huis

L3+L4: 8u3015u30: ABC Huis

L4:
12u30-13u30:
Jiujitsu

L6: 8u30-12u00:
CLB onderzoek

Wij hebben op onze school geluk met een vast en krachtig, flexibel team dat tot heel veel
bereid is. Samen met hen hebben we ook deze reorganisatie kunnen uitvoeren. We willen hen
graag bedanken daarvoor.
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We hopen dat onze boodschap gehoord werd door de bevoegde onderwijsinstanties en de
minister. We zien alvast wel wat bewegen. Dat is een goede zaak voor het (Brussels) onderwijs.
Eddie en Eva

L2:
10u30-11u45:
Bronks

29

30
L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

= FRUIT VAN SCHOOL
= FRUIT VAN THUIS
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SCAN MIJ

SCAN MIJ

Sint-Albert op Ketnet/ Karrewiet

Sint-Albert op Terzake VRT NWS

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam

