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KINDEREN
september 2020

Beste ouders en kinderen,
WELKOM terug in de naschoolse academie! Wat zijn wij blij terug de deuren te mogen
openen en zoveel kinderen na school op een kunstzinnige manier laten uitleven. Na 3
succesvolle jaren bijven we gehuisvesd in ’t Egeltje waar ook de naschoolse opvang
gevestigd is. Wij beschikken over het lokaal van de ‘kolibri-club’ (2e verdieping rechts),
die er maandelijks bijeen komt. Omdat de ruimte beperkt is hebben we plaats voor
max 16 kinderen per klas, 40 kinderen in totaal, gespreid over 3 lesmomenten. Dit
heeft dan weer het voordeel dat het rustig is in de klas en overzichtelijker voor de
leerkracht. Mits goede afspraken en extra veiligeheismaatregelingen hebben we het
vertrouwen dat alle leerlingen zich in een veilige omgeving creatief kunnen ontplooien.

Sofie Van Crimpen neemt zoals vorig jaar op maandag het 3e en 4e leerjaar onder haar creatieve vleugels.
Serge Proth geeft zoals vorig jaar les op dinsdag aan 5e 6ee leerjaar en donderdag aan 1e en 2e leerjaar.
Donderdag is de klas volzet. Hierdoor kunnen kinderen van het 1e en 2e lj aansluiten in de dinsdagklas van Serge.
We willen hierbij zoveel mogelijk kinderen de kans bieden naschoolse academie te volgen.
Er kan ingeschreven worden tot uiterlijk 30 september, op volgorde van aanmelding. Ken je nog iemand, schrijf
snel in of het is 1 schooljaartje wachten…contacteer hiervoor het secretariaat van de academie.
HOE INSCHRIJVEN?

Via mail of op afspraak: info.dko@st-lucas-kapellen.be
Via website: www.st-lucas-kapellen.be
LESLOCATIES
ST-LUCAS (hoofdvestigingsplaats), Bauwinlaan 1, Kapellen: Kinderateliers (6-12j) en jongerenateliers (12-18j)
PUTSE KNIPOOG naschoolse academie is nm de Putse Knipoog in ’t Egeltje, Putte: kinderatelier (6-12j)
PIGMENT Van den Bogaertlei 5, Kalmthout: kinderateliers (6-12j) en jongerenateliers (12-15j, = in uitbouw)
DKO, St-Lucas biedt kwalitatief deeltijds kunstonderwijs aan in Kapellen, Kalmthout en Putte.
In totaal volgen er zo’n 480 kinderen en jongeren les in onze academie.
VISIE EN METHODIEK

We geven opdrachten waarin de leerlingen genoeg vrijheid krijgen om hun eigenheid te
ontplooien.
Elke leerkracht legt eigen accenten, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van uw kind.
We proberen niet te resultaatgericht te werken, de geleidelijkheid en het proces zijn ook
belangrijk!
Experimenteren met materialen en technieken komt vaak aan bod, tevens het respectvol en juist
leren hanteren.
We houden rekening met de aangereikte creatieve ideeën en interesses van de kinderen.
Verwondering is de basis van creativiteit en expressie.
We evalueren de kinderen 2 keer per jaar en bekijken de volgende competenties: de onderzoeker, de vakman,
de kunstenaar, de samenspeler en de toner. Dit wordt via DKO3 per mail verstuurd in januari en juni
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ZORG

We houden rekening met elk kind, iedereen heeft zijn eigen niveau en mogelijkheden. Moesten er
bezorgdheden zijn betreft aanpak, manier van werken (vb sommige kinderen werken liever alleen aan een tafel)
dan gebeurt dit in overleg met kind en ouder. Leerstoornissen zijn voor ons geen belemmering voor het creëren
van ‘beeldende kunst’. We hoeven dit zelfs niet te weten, plakken niet graag etiketten. Meld wat u zelf
belangrijk vindt voor ons om te weten, zodat wij uw kind beter kunnen begeleiden.
PRAKTISCHE AFSPRAKEN & VEILIGHEIDSMAATREGELINGEN (code geel)
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Na school verzamelen de kinderen van de academie op de daartoe voorzien plaats onder de luifel.
Om 15u15 komt de leerkracht van de academie de kinderen halen op school en begeleidt hen tot ’t
Egeltje. De academie-les sluit mooi aan na school. U hoeft geen verplaatsing te maken.
Kinderen die met de fiets zijn, kunnen hun fiets aan de hand meenemen.
De les start om 15u30 en eindigt om 17u10.
De klasruimte wordt voldoende verlucht tijdens en na de les, er zijn extra hygiënische maatregelingen.
De leerkracht begeleidt de kinderen naar beneden. Gelieve als ouder buiten te wachten, met
mondmasker. Respecteer de afstandregels.
Kinderen die niet worden opgehaald om 17u10 worden verder ter plekke opgevangen door de
naschoolse opvang .
Indien uw kind zelfstandig, te voet of met de fiets, naar huis mag na de les, gelieve hiervoor schriftelijke
toestemming te geven en dit te bezorgen aan de leerkracht van uw kind.
U kan in het verdere academiejaar een mail ontvangen met meldingen van de academie of de
leerkracht van uw kind. Tevens zal de Knipoogpost u op de hoogte houden van speciale meldingen.
Indien u vragen hebt, bezorgdheden of een afwezigheid wil melden, gelieve dit ook in eerste instantie
per mail te doen.
Indien een leerkracht ziek is gaat de les (van 1 van de 2 leerkrachten) niet door en proberen we u tijdig
te verwittigen. Bij plotse ziekte is dit uitzonderlijk de dag zelf. We trachten dit uiteraard te vermijden! .
Indien ziekteverschijnselen van COVID 19, gelieve de school te verwittigen en uw zoon/dochter thuis te
laten. Indien een positieve test, tevens onmiddellijk de school verwittigen.
Voorzie een schort, er kan wel eens een verfplek ‘ontstaan’.
Een eigen tekenkoffer met kwaliteitsvol genaamtekend materiaal is aangewezen, zeker nu in deze
corona-tijden, maar niet verplicht.

MATERIAALLIJST

Opmerkingen

Potloden B - 2B - 4B - 6B

Doosje mag ook

Blauwe balpen
Zwart stiftje ‘fineliner’ 0,5

mag ‘permanent’ zijn.

Goede zachte, witte vlakgom
Schaar (voor links of rechtshandige)
Lijmstift (pritt)
Kleurpotloden (een doos van ongeveer 12 stuks) vb. Caran d’ Ache Aquarel, of
Lyra
Pandakrijt (Talens)
Schort
Aangepaste opbergtas, kistje of hobbykoffer

Kan in atelier blijven!
Kan in atelier blijven

Wij wensen alle kinderen een fantastisch NIEUW creatief, kunstzinnig en gezond academiejaar!.
BELEIDSTEAM/SECRETARIAAT:
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ERIC DILLIEN
Algemeen directeur
eric@st-lucas-kapellen.be

CARLA FERILLI
Artistiek directeur
carla@st-lucas-kapellen.be

JULIE SPRUYT
Secretaresse
veiligheidscoördinator
julie@st-lucas-kapellen.be

HILDE VAN PASSEN
Pedagogisch coördinator
Zorg coördinator
hilde@st-lucas-kapellen.be

SECRETARIAAT (Kapellen) 03 / 664 65 02 mail naar:

info.dko@st-lucas-kapellen.be

Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag: van 10u tot 14u en van 19u tot 21u
in september: ook op zaterdag vanaf 1/09 tot 6/10 van 9u30 tot 12u

LEERKRACHTENTEAM

SERGE PROTH

SOFIE VAN CRIMPEN

sergeaaaproth@icloud.com

sofie@st-lucas-kapellen.be

LESMOMENTEN
maandag

15u30-17u10

3e 4e lj: Sofie Van Crimpen

dinsdag

15u30-17u10

5e 6e lj + 1e 2e lj: Serge Proth

donderdag

15u30-17u10

1e 2e lj: Serge Proth

ALLE INFO zie:

www.st-lucas-kapellen.be

( laatste nieuws, corona-update, inschrijvingen, ateliers, kalender,…)
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