NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2019
Want we bouwen aan de toekomst, we leven voor elkaar
We bouwen aan de toekomst en we houden van elkaar
Uit: ‘soms vraagt een mens zich af’, Gorki
Beste ouders,
Hier weer wat info over onze school.
Veel leesplezier.
Anne & team

WARMSTE WEEK
Wat een inzet van alle kinderen én ouders. We konden maar liefst
3341 euro overschrijven voor de Warmste Week t.v.v. vzw Alehoppa.
Oprecht bedankt voor alle steun.
Deze vzw zet zich op drie vlakken in om scholen toegankelijker te
maken voor kinderen met een motorische beperking:

met financiële steun

door praktische ervaringen over het aanpassen van de school uit te wisselen

door het uitlenen van hulpmiddelen

WE SPAARDEN AL STICKERTJES VOOR 10 BALLEN…
…en gaan voor 20!!! 
In de inkom van de school, aan de rode deur (tegenover de rode zetel) kun je nog tot eind deze
week alle kiwi-stickers (Zespri, zowel geel als groen) kleven.
De voorkant van het blad is al vol gekleefd (dankjewel), nu nog de keerzijde…

PRIJSWIJZIGING
Door een indexaanpassing komt er vanaf 1 jan. 2020 één cent bij voor het toezicht per begonnen
halfuur (ochtendopvang, middagtoezicht, avondopvang, studie, …)
Dit wordt dan € 0,89 euro (i.p.v. € 0,88)

STEM@SLOS - HET IS ME WAT’T
In onze 21e eeuw zijn probleemoplossende vaardigheden meer en meer van belang. In onze STEMlessen zetten we in op ‘onderzoekend leren’.
Momenteel werken we in de lagere school aan de leerlijn ‘elektriciteit’: Het is me wat’t!

Alle klassen kregen al de inleiding i.v.m. elektriciteit

Per leerjaar werd of wordt er binnenkort een activiteit uitgewerkt.
L1
Licht in de hut
L2
Robbie Robot
L3
Licht voor je verjaardag
L4
Kwist’et
L5
Alarm, alarm
L6
Elektronisch spel bedenken

VOORUITBLIKKEN … ENKELE DATA OM TE NOTEREN




Dit schooljaar
o Kerstvakantie: van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020
o Vrije dag: Vrijdag 31 jan. 2020
o Krokusvakantie: van zaterdag 22 feb. tot en met zondag 1 maart 2020
o Paasvakantie: van 4 tot en met 19 april 2020
o Vrije dag: Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
o Pedagogische studiedag: woensdag 20 mei 2020
o Vrije dagen: Donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020
o Maandag 1 juni 2020 = pinkstermaandag, vrije dag
Schooljaar 2020-2021

o
o

Pedagogische studiedagen: vrijdag 2 oktober 2020 en woensdag 12 mei 2021
Vrije dagen: maandag 5 oktober 2020 en dinsdag 25 mei 2021

LESTIJDENPAKKET VOLGEND SCHOOLJAAR
1 februari is een belangrijke dag voor scholen.
Het aantal kinderen dat op die dag ingeschreven is, zal bepalen hoeveel lestijden en
werkingsmiddelen we in het volgende schooljaar krijgen.
Stel … je hebt een kindje, dat naar onze school zal komen, en voor 1 feb. 2,5 jaar wordt, dan is het
beter dat kindje al in te schrijven. Zo telt het mee voor het volgende schooljaar… ook al stuur je ’t
nu liever nog niet direct naar de klas.

