NIEUWSBRIEF 23 NOVEMBER 2022

Hallo,
Wat vliegt de tijd.
Het is al volop herfst en enkele mooie kinder- en familiefeesten staan voor de deur

FLUOMAANDEN
We zitten in de donkerste maanden van het jaar. Voetgangers, fietsers vallen in het
donker niet altijd op. Alle kinderen kregen een fluohesje. We vragen met aandrang dat de
kinderen dit altijd zouden aandoen. We stuurden een infobrief rond de fluoactie maar deze is
blijkbaar niet tot in jullie mailbox geraakt. Daarom vind je de brief nog eens in de bijlage.

VOORLEESWEEK
Deze week is het de voorleesweek met als thema "Lezen met je oren".
Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen. Het is avonturen beleven met je
ogen dicht en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal
missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het is één en al
oor zijn. Deze Voorleesweek staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer.
Uiteraard laten we deze week
niet zomaar passeren. Er
worden in de klassen én
klasoverschrijdend
verschillende activiteiten
georganiseerd. We willen de
kinderen warm maken voor
‘lezen’ omdat dit zo belangrijk
is in de taalontwikkeling.
Kers op de taart: wij nodigen de kinderen, maar ook jullie, met veel plezier uit op onze
voorleesavond donderdag. Terwijl jullie kinderen genieten van een verhaal kunnen jullie als ouder
genieten van een infosessie rond (voor)lezen en/of een drankje aan de winterbar georganiseerd
door de ouderraad Club 250.
Info: zie nieuwsbrief van 9 nov.

PARKEREN OP HET RONDPUNT
We vragen met aandrang NIET te parkeren, stationeren op het rondpunt.
Andere ouders, hulpdiensten… moeten er vlot kunnen draaien en doorrijden.
Het vraagt een kleine inspanning om je auto, indien er geen plaats is op de parking, in een straat
in de schoolomgeving te parkeren? Het wordt zoveel veiliger dan! Dankjewel.

SINT
Op donderdagvoormiddag 1 dec. bezoekt de Sint onze school. Al van enkele dagen op voorhand
zullen we meegenomen worden in een verhaal.
En wie weet, als er geen stoute kinderen zijn, passeert de grote kindervriend later nog eens?

SCHOOLTOELAGE
Vanaf vorig schooljaar werd de schooltoelage voor de basisschool in het Groeipakket opgenomen.
Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door de uitbetaler van het Groeipakket. Je hoeft
dus geen aanvraag meer in te dienen.

LEERLINGENRAAD
We zijn apetrots op onze leerlingenraad.
De klasvertegenwoordigers brengen interessante punten aan om veranderingen, verbeteringen
aan te brengen op school. De terugkoppeling naar het team + directeur volgt snel zodat de
leerlingen resultaat zien van hun inzet.
Enkele concrete voorbeelden: Er werden nieuwe voetbaldoelen geplaatst, de basketdoelen
werden hersteld, we kochten 3 tonnen om beyblade battles in te houden, de frietjesdag wordt dit
jaar herhaald, enz…

OPVANG – DE PADDESTOEL
●
●

Kleuters die niet opgehaald werden in de klas worden naar de opvangklas gebracht
Leerlingen lager die na de studie niet direct naar huis gaan, moeten ook direct naar de
opvang waar ze door jullie opgehaald kunnen worden.
Sommige ouders vragen hun kinderen alleen op de speelplaats te wachten. Dit kunnen we
echter niet toelaten daar er op dat moment geen toezicht meer is.
Op woensdagmiddag moeten de leerlingen direct naar de opvang.

LUISJES
’t Blijven vervelende beestjes. Om de zoveel maanden hebben ook wij ermee te maken.
Dankjewel om ons te melden als je kind luisjes heeft. Annelies Cattoor volgt dit dan op. Alle
kinderen uit de klas waar er een melding kwam, krijgen een brief mee. Soms wordt er een
controle uitgevoerd.

ADVENT OP SCHOOL
Uit de schoolvisie:
VERDIEPING
Groeien en bloeien staan niet los van diepgang in het leven. In ons Christelijk geloof en
spiritualiteit vinden we inspiratie voor een zinvol en waardevol leven. Via rituelen,
vieringen en solidariteitsacties proberen we zin en diepgang te geven aan het
samenleven.
Vanaf maandag 28 nov. werkt elke klas met een adventskalender: elke dag samen even aandacht
schenken aan de advent. Een hoopvolle, vredevolle, liefdevolle periode. Waarin we verlangen
naar het licht, de geboorte van Jezus, Kerstmis.

INFO VOOR OUDERS VAN LEERLINGEN L6
Het laatste jaar basisonderwijs voor je kind. Tijdens het
komende schooljaar zul je al uitkijken naar welke school je
kind volgend jaar kan gaan.
● Je kind zelf zal hier in de klas rond werken
● Het CLB geeft info aan de ouders i.v.m. de
studiekeuzes in het secundair onderwijs.
Dit gebeurt online. Je kan kiezen uit 3 data: 23, 24 of
25 jan. 2023. Noteer dit alvast in je agenda. Een
uitnodiging volgt later.

SAMENWERKING MET DE BUREN
●

●

Nu de strenge coronamaatregelen achter de rug zijn,
willen we weer meer samenwerken met onze buren,
het Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef.
Elke klas zal dit schooljaar weer minstens één activiteit
organiseren samen met de buren.
Hiernaast ook de uitnodiging voor hun kerstmarkt.

Novembergroet,
Anne & team

