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Jaarthema: JIJ TUSSEN VELE ANDEREN!
Jaarthema:
”Jij tussen vele anderen”
Deze maand staan we stil bij hoe anders mensen eruit zien en hoe wonderlijk mensen zijn gevormd en wat
mensen allemaal kunnen...Allemaal
anders en toch samen hier op de
aarde…
GROOTOUDERSFEEST
Tijdens de maand november denken
we heel bijzonder aan de oma’s en
opa’s. Zij staan heel vaak in voor de
opvang van de kleinkinderen en kijken steeds weer uit naar het bezoek
van hen. In de kleuterklas worden
hier activiteiten aan gekoppeld, maar
het grootoudersfeest verschuiven we
naar het tweede trimester, vlak voor
de paasvakantie namelijk op 3 april
2019. Noteer deze datum dus al zeker op de kalender.
FIETSEN in het verkeer:
We merken dat heel wat kinderen (vanaf
het 3de leerjaar) niet gewoon zijn om
zich al fietsend in het verkeer te verplaatsen. Wij zullen hier tijdens het 2de trimester extra werk van maken.

Rapporten afhalen
Vanaf dit jaar werd het schooljaar in drie
gelijke blokken verdeeld en werden de
periodes aangepast. Periode 1 loopt van
het begin van het schooljaar tot einde
november. Het rapport wordt afgehaald
op 29 november. U ontvangt hier nog
een aparte uitnodiging voor. De tweede
periode loopt van 1 december tot half
maart. Periode 3 loopt van 15 maart tot
einde juni.
Verder werd er (naast het puntenrapport,
het groeirapport voor bewegingsopvoeding en het talentenboekje) een nieuw
rapport gemaakt voor muzische ontwikkeling. Dit zal einde november een eerste keer bij het rapport zitten.

Veiligheid: OPGEPAST!
Vanaf 1 september geldt éénrichtingsverkeer voor de schoolpoort.
Er mag dus alleen van de Inkom straat naar het marktplein gereden
worden en NIET TERUG. Ouders
mogen dus hun auto niet draaien
op de rijbaan. Wij hopen dat iedereen zich hieraan houdt. Dit maakt
het veel veiliger aan de schoolpoort. Verder mag er wel aan de
kant van de rijbaan geparkeerd
worden. Deze regel geldt zolang
het parkeren op de markt niet meer
mogelijk is. Wij hopen dat de opening van de vernieuwde markt in de
maand november gevierd kan worden!
November: het uur wordt verzet op
27 oktober...daardoor is het ‘s
avonds vroeger donker...heel belangrijk dat de kinderen zich laten
zien in het verkeer.

Op tijd naar school!
Denk er aan...te laat op school...is
een kaartje ontvangen. Bij drie
kaartjes worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Laten we er
samen werk van maken: “IEDERE
DAG OP TIJD OP SCHOOL.”
De afgelopen twee weken was deze actie zeker een succes. Wij vragen ook aan ALLE ouders om hun
kinderen niet voor het einde van de
schooldag te komen afhalen. Vroeger afhalen kan alleen met een
goede reden en in overleg met de
directie!

Sinterklaas op school
Wij zullen de Sint dit jaar intiemer
ontvangen, er is dus GEEN show
voorzien samen met de ouders in
de turnzaal. Bij het ontvangstmoment op de speelplaats zijn de ouders natuurlijk van harte welkom
(dit is tot ongeveer 9 uur).

-bij Bengu (3B) een

zusje geboren is, Pelin,
Wij wensen het hele
gezin van harte proficiat.
-bij juf Anneke en haar
partner Erwin een meisje geboren is, Annelie.
Wij wensen hen van
harte proficiat!
-de mama van juf Angelique, Galani Gourassis, op 21 oktober overleden is. Wij wensen juf
Angelique en haar familie veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
-vanaf 1 oktober terug
soep op school kan
gekocht worden tijdens
de middagpauze
(0.50 € = 1 jetton)
-er heel wat ouders op
bezoek kwamen in de
kleuterklas voor de
openklasdagen. Bedankt kleuterleidsters
om jullie deuren open
te zetten voor zoveel
volk!
-wij iedereen bedanken
die onze pastadag
steunde, de opbrengst
komt zeker de schoolwerking ten goede!
-vanaf oktober het fruitproject weer voor 20
weken (tot einde maart
2019) loopt. Er zijn nog
altijd helpers welkom
om 8.15 uur op donderdag om het fruit te wassen en te verdelen!!

