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nieuwe website

een nieuwe start… loslaten wat voorbij is maar
ook uitkijken naar en nieuwsgierig zijn voor het
onbekende.
Een beetje spannend noemen ze dat.

Met heel veel trots nodigen we jullie uit om onze nieuwe
website te bezoeken. https://vbstoppunt.be/
Het waren de leerkrachten en meester Eric die de aanzet
gaven voor deze upgrade. We laten jullie meegenieten

1 september, de start van het nieuwe schooljaar
zonder meester Eric. We voelden zijn afwezigheid
maar we volgden zijn voorbeeld: Samen sterk en
enthousiast aan een nieuw schooljaar beginnen.

welkom

Graag verwelkomen we de pas afgestudeerde
Marlies Vissers. Zij stapte in het lerarenplatform als
leerkracht lagere school en werkt in top@punt op
donderdag en vrijdag en afwisselend op woensdag
wanneer ze in andere scholen geen vervanging moet
doen. Wij hopen dat ze zich snel thuis zal voelen binnen
ons Topteam.
.
Heel blij zijn we ook met de aangeboden hulp van Jill
Vandeweyer, Patricia Vannueten en Nathalie Belmans
om de leerkrachten bij te staan bij het middagtoezicht.
Alvast veel dank voor de inspanningen van al die
mensen en chapeau voor de manier waarop!

D

En hoe kan het anders dan al dansend onze
vreugde te uiten en alle spanningen van ons af te
shaken. Dat deden we van klein tot groot, samen
met de leerkrachten, samen met de ouders
dansen op het lied Trompeta onder leiding van
twee topchoreografen. Nadien trokken alle
toppers vol verwachting met hun nieuwe juf naar
de klas.

van wat in vakjargon genoemd wordt : de nieuwe
‘look and feel’
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Dit kadert binnen de verkeersweek. Onze wijkagent komt op vrijdag 16 september de fietsen van de
topscholieren van 5L en 6L controleren. De parking zal die voormiddag autovrij gehouden worden. De
Vogelzang wordt afgesloten tot 15.00 uur. Het gebruik van de straat zal mee geïntegreerd worden in
verkeersoefeningen voor toppers. De ouderraad nodigt ouders en kinderen uit aan de ontbijttafel vanaf
8.30 uur in Vogelzang 64.

instemming schoolreglement
Om je kind bij ons te laten schoollopen, moet je
instemmen met het schoolreglement (te vinden
op de website) Om af en toe een foto van je
topper in deze krant of op de website te
publiceren, hebben we jullie toestemming
nodig. We leggen dat aan jullie voor in 1
document: goedkeuring ‘opvoedingsproject,
schoolreglement en privacy’. Te vinden in de
boekentas van jullie schattebout.

koningsregels

Respect is een leenwoord uit het Latijn. Respicere betekent: kijken naar, rekening
houden met.
Zou de wereld er beter aan toe zijn als de mens wat meer aandacht zou hebben voor
zijn omgeving? Meer écht zou kijken naar de andere? Met mildheid rekening zou
houden met ieders eigenheid?
Zou het? Wij denken van wel!
Hier in top@punt dragen we in elk geval respect hoog in het vaandel. Hier wordt niet
alleen gerekend, gelezen en geschreven. We leren ook leven met elkaar. Het is onze
ambitie een warme school te zijn waarin kinderen en grote mensen respectvol
omgaan met elkaar. Een plek waar de verschillen tussen mensen als een kans en een
verrijking gezien worden. Een zacht nest waar het veilig leren en fijn komen is.
Respect is een breed begrip. Daarom vertaalden wij het voor onze kinderen in vier
heldere basiszinnen. Het zijn onze koningsregels. Zij vormen de leidraad voor het
omgaan met elkaar. Alle andere schoolafspraken zijn er in onder te brengen.
De koningsregels zullen spoedig op de muren van de speelplaats te Vogelzang 81
pronken. Opvallend zichtbaar! Ook voor onze jonge toppers, die nog niet (goed)
kunnen lezen, willen we ze op korte termijn visueel voorstellen.

afwezig
Om de reglementering i.v.m. afwezigheden van kinderen
boven de 5 jaar correct te kunnen naleven, krijgen de
leerlingen vier roze briefjes en één geel briefje mee. De vier
roze briefjes mogen gebruikt worden voor afwezigheden
wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende
kalenderdagen. Zijn de briefjes opgebruikt of duurt de
ziekte langer dan drie dagen dan is een doktersattest
vereist. Het gele briefje is voor bijzondere afwezigheden, op
de achterkant staat wat hiervoor in aanmerking komt.

Fijne vakantie voor alle t

Op maandag 3 oktober
krijgt iedereen een dag vrijaf.
Het is een van de twee data die wij
vrij
mogen
aanwenden
als
‘facultatief verlof’. Er worden
daarover afspraken gemaakt met
andere Geelse scholen, toppers
zullen dus niet de enigen zijn die op
3/10 niet naar school moeten
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Ook dit schooljaar doet onze school weer mee aan de actie ‘bike2School’. Vanaf heden kunnen diegene die
met de fiets/step of te voet naar school komen virtuele munten of bucks sparen door langs de scanner te
passeren. Daarnaast krijg je een betaalkaart waarmee je bij lokale handelaars, het stedelijk zwembad, de
bib,…met deze virtuele munten kan betalen. De registraties van vorig schooljaar werden verlengd. Ben je
nog niet geregistreerd en wens je dit te doen dan kom je even langs bij Nicky.

vacature

We zoeken leesmama’s of papa’s, leesoma’s of
leesopa’s, leesnonkels en -tantes voor een toffe
job! Functiebeschrijving: begeleiden van een klein
leesgroepje uit het eerste en tweede leerjaar.
Profiel: enthousiast, graag omgaan met kinderen
en vanaf 5 oktober tijd hebben op woensdag van
8.45 tot 9.15 uur. Aanmelden bij juf. Nele of
mailen naar zorg@vbstoppunt.be
Ook is er in het derde leerjaar nog extra leeshulp
welkom en dat op dinsdag, ook van 8.45 tot 9.15
uur. Dat kan al vanaf aanstaande dinsdag.
Aanmelden bij juf. Liesbeth 3L@vbstoppunt.be

b

veilige schoolomgeving
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft
beslist dat het de lagere schoolomgevingen beter
zichtbaar wil maken voor de weggebruikers door het
aanbrengen van thermoplasten op het wegdek, om zo
de schoolzone af te bakenen. Zo wordt gemobiliseerd
verkeer al vroeg gewaarschuwd dat ze een
schoolomgeving naderen, en kunnen ze hun rijstijl
daaraan aanpassen. Het éénrichtingsverkeer wordt
behouden en ondertussen is de verkeersdrempel weer
geplaatst bij de uitrit van de parking.
Ook werd de parking met een nieuwe toplaag en
belijningen voorzien.
De gearceerde stroken zijn loopstroken om veilig van de
wagen richting de school te kunnen wandelen en niet
achter de auto’s door op de parking te moeten wandelen.

ouderraad

Ook zij zijn nog op zoek naar leuke enthousiaste
mensen die hun initiatieven mee vorm willen
geven en uitwerken. Ben je geïnteresseerd om
zelf mee de handen uit de mouwen te steken en
deze superleuke groep te vervoegen, meld het
even aan de juf of meester.

Met dank aan stad Geel.

nuttige data
16 september strapdag met ontbijt
28 september schoolfotograaf
(klasfoto’s)

3 oktober vrijaf
12 oktober pedagogische studiedag
(geen school voor de kinderen)
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digisprong
top@punt is ook op vlak van digitalisering en het gebruik
van digitale leermiddelen om het leerproces van kinderen
nog beter te maken een echte
voorloper. Een uitgebreid draadloos en bekabeld
netwerk, vaste pc’s, laptops, tablets, in elke klas een
interactief touchscreen als bord en andere leerrijke
digitale mediamiddelen … we investeerden er in het
verleden graag in omdat al die middelen de kwaliteit van
het leerproces ten goede komt. Bovendien zijn de
topleraren ook overtuigd van de meerwaarde ervan.
Bovenop de eigen investeringen, ontving top@punt een
goed jaar geleden via de Vlaamse overheid van Europa
extra middelen om de digitalisering van het
onderwijsgebeuren nog verder te stimuleren.
Tijdens het afgelopen schooljaar werd in overleg met de
topjuffen en –meesters beslist om daarom nog een tandje
bij te steken om de Digisprong nog groter te maken. Zo
kochten we voor de klassen van het vijfde en zesde
leerjaar extra mobiele toestellen (tablets en laptops) aan
zodat elke leerling over zo’n toestel kan beschikken. Ook
voor de andere klassen werden extra toestellen
aangeschaft. Ook ontving elke topleraar een laptop om
thuis schoolwerk te kunnen uitvoeren. Ook aan de
onzichtbare infrastructuur werd gedacht. In nr. 81 werd
een volledig nieuw bekabeld en draadloos netwerk
aangelegd dat futureproof is. Digitaal onderwijs houdt
natuurlijk veel meer in dan het uitdelen van laptops of
tablets. We willen met top@punt blijvend duurzaam
innoveren. Daarom wordt ook nog dit nieuwe schooljaar
verder geïnvesteerd in het verder professionaliseren van
de topleraars in het gebruik van al die mediamiddelen.

1000 maal dank
Aan Joppe en Henrik, onze tuinkabouters 😊 die onze
school tijdens de vakantie weer piekfijn in orde brachten
door het gras te maaien, onkruid te wieden, en allerlei
klussen op te knappen.
Aan de timmermannen, de papa van Mio en Mona, de papa
van Marnhe en Joren die bij juf Annelore een heuse villa
bouwden in de klas.
Aan de leden van de ouderraad die de aanzet gaven om
onze speelgoedwinkel een andere plaats te geven zodat
de speelplaats kan uitgebreid worden.
Aan Staf en Jef , de klusjesmannen van dienst.
Aan alle toezichtmama’s, oma’s Yvonne, Patricia, Nathalie,
Jill, Birgit en Ellen om op onze toppers te letten.
Aan onze huisfotograaf Cathérine, die op 1 september
weer voor de mooie foto’s zorgde.
Aan jullie, lieve ouders, die weerom het vertrouwen geven
aan onze school en hun kostbaarste bezit in onze handen
leggen.
Samen maken we er weer een TOPjaar van !
Vanwege alle leerkrachten en directie.
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