De Wijze Eik
Een wijze kijk op de toekomst
met een hart voor talent

Mariakerke, 1 september 2021
Beste ouder
De zomervakantie is voorbij en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in!
Het volledige schoolreglement en de schooleigen info staan op onze vernieuwde website www.dewijzeeik.be.
De WEBSITE
Op www.dewijzeeik.be kun je belangrijke documenten over de school downloaden, zoals schoolkalender,
infobrochure en de mededelingen. Ook het formulier ‘gebruik medicatie op doktersvoorschrift’ vind je daar terug.
Zonder dit ingevulde formulier door een arts zullen we nooit medicatie toedienen aan kinderen, ook niet als jij, de
ouder, daar toestemming voor gegeven hebt.
GIMME
De klasafspraken en uitleg rond de klaswerking zal de klastitularis je bezorgen via GIMME. Dit is de informatie die
aan bod kwam tijdens de infoavond. Let op: aanmelden op het juiste kanaal van de klas van je kind.
Hoe doe je dat?
1. Heb je GIMME nog nooit gebruikt?
Als je op de volgende link je emailadres opgeeft, krijg je een mail van GIMME. Als je de instructies volgt,
kan je inschrijven. Dan kan je kiezen welke info / klaskanalen je wenst te ontvangen.
https://help.gimme.eu/hoe-geraken-de-ouders-op-gimme/laat-ouders-zelf-registreren-en-de-juistekanalen-volgen/stappenplan-hoe-moeten-ouders-registeren-op-gimme
2. Heb je GIMME wel al eerder gebruikt?
Meld je aan op www.gimme.be Vink vervolgens de nieuwe klaskanalen aan die je dit jaar wenst te volgen
(en vergeet niet de oude klaskanalen af te vinken – anders ontvang je straks informatie uit de verkeerde
klas). Wachtwoord om in te loggen op GIMME vergeten? Klik op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul je
mailadres in.
Heb je hulp nodig bij het gebruik van GIMME? Spreek de klasjuf aan of kom naar de GIMME-infostand in
september!

PAPIER/BRIEVEN
Wij streven ernaar om van GIMME ons hoofdcommunicatiemiddel te maken. Maar de briefjes in het postmapje of
heen-en weerschriftje bij de kleuters en de agenda bij het lager verdwijnen uiteraard niet en blijven een belangrijk
communicatiemiddel voor snelle nota’s tussen de juf en ouders.
In Bijlage de in te vullen formulieren. Gelieve deze ingevuld terug mee te geven op maandag 6 september:
- bijlage 1: attest toestemming publicatie van beeldmateriaal
- bijlage 2: formulier medicatie (bijhouden en gebruiken indien nodig)
- bijlage 3: formulier ondertekenen pedagogisch project en schoolreglement
- bijlage 4: keuzeformulier
- bijlage 5: bestelformulier maaltijden
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