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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 1.10.’18:

1ste en 2de leerjaar : leeruitstap Lietenberg in Zutendaal

do. 4.10.’18:

12u kinderparlement

vrij. 5.10.’18:

dag van de leerkracht
facultatieve verlofdag !
= geen school

ma. 8.10.’18:

start week van het bos
5de leerjaar : namiddag : wandeling Hoge Mouw
20 uur : infoavond gezonde voeding op school

woe 10.10.’18:
do. 11.10.’18:

13.30 uur : start dactylolessen op school (voor wie inschreef)
fotograaf op school

vrij. 12.10.’18:

zwemmen 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

ma. 15.10.’18:

bezoek aan de draaimolen (plaatselijke kermis) door alle
kleuters

woe.17.10.’18:

SVS sportactiviteit namiddag : voetbaltoernooi : 2de en 3de graad
(De Leunen)

vrij. 19.10.’18:

actie wafelverkoop door ouderraad :
wafels vanaf ’s ochtends reeds af te halen aan de klas van uw kind !

ma. 22.10.’18:

theater voor de 2de kleuterklas in CC De Werft te Geel

di.

4de leerjaar : leeruitstap Prinsenpark

23.10.’18:

woe. 24.10.’18:

infomoment nieuwe kleuters : 10.30 uur
SVS sportactiviteit namiddag : gymnastiekland : 1ste leerjaar
(Sint-Aloysiusinstituut)
13.30 uur : dactylolessen 2 op school

do.

25.10.’18:

grootoudersfeest kleuters : voor-en namiddag :
in de parochiezaal
herfstrapport lagere school

van maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november : herfstvakantie

1.Onze schooluren : herinnering
Onze school opent de schoolpoorten bij het belsignaal om 8.15 uur. Vanaf dan is er
toezicht door een leerkracht op de speelplaats. Kinderen die vroeger dan 8.15 uur
naar school komen, dienen naar de voorschoolse opvang te gaan bij juf Martine in
vestigingsplaats 1 (zaaltje aan de kleuterschool)
2.Voor-en naschoolse opvang
Vanaf maandag 1 oktober zullen wij ook voor de voor-en naschoolse opvang de “digitale
weg” opgaan. De opvangbeurten worden vanaf dan automatisch doorgegeven aan ons
softwareprogramma via een computer.
’s Morgens zal juf Martine uw kind registeren via de scanner in de opvangzaal.
’s Avonds bij het ophalen van uw kind zal u als ouder zelf uw kind moeten uitscannen.
Bij vergetelheid zal de registratie van de opvangbeurt tot 18 uur aangerekend worden !
U krijgt vanaf dit schooljaar een aparte schoolrekening voor de opvang waarvan u
gebruikt maakte voor uw kind.
3.Kinderparlement (lagere school)
Op donderdag 4 oktober vindt tijdens de middagpauze het eerste kinderparlement van
dit schooljaar plaats. Vanaf het 2de leerjaar zijn er 2 afgevaardigden per klas die samen
met enkele leerkrachten en directie ideeën uitwisselen over de schoolwerking.
Onderwerpen die reeds aan bod kwamen : de speelplaats, de leeruitstappen,
gezondheidsbeleid op school, ….
4. Fotograaf
Op donderdag 11 oktober komt onze schoolfotograaf langs. Hij maakt individuele- en
klasfoto’s van uw kind en ook foto’s met broer en/of zus. Omstreeks 8 uur krijgt u de
kans om uw kind met zijn/haar niet-schoolgaande broer/zus op foto te zetten. U wordt
dan op de bovenverdieping in de kleuterschool verwacht.
Om 8.30 uur starten we met de schoolgaande kinderen. Een extra infobriefje volgt nog.
5. Traktaties voor verjaardagen
De jarige leerlingen worden in de klas gevierd met een kroon, een liedje, een
applaus,…Een klein tussendoortje voor de medeleerlingen en hetzelfde voor de leerkracht
is toegestaan bijv. een koek, een stukje cake of een wafel. “Ongezondere snacks” zoals
chips, chocolade of snoep horen niet thuis op onze school (zie schoolreglement).
Ze worden per uitzondering enkel voor een verjaardag toegestaan maar worden dan
wel mee naar huis gegeven. Liever geen ijsjes als traktatie op onze school.
In de kleuterschool worden de traktaties steeds mee naar huis gegeven. Hou deze
individuele traktaties zo sober mogelijk. De kleuters worden uitgebreid gevierd in de
klas. De traktaties worden zowel in de kleuter-als in de lagere school in de namiddag
uitgedeeld.
6. Grootoudersfeest
Dit jaar zal het grootoudersfeest voor de kleuterschool doorgaan op donderdag 25
oktober. Onze kinderen treden ook dit jaar één keertje op in de voormiddag en één keer
in de namiddag. Het zou fijn zijn als er telkens iemand aanwezig is voor uw kleuter.
Na elke voorstelling mogen ze bij de grootouders op schoot aan tafel.
OPROEP : Helpende handen om de zaal vooraf klaar te zetten zodat er kan gerepeteerd
worden de dagen voordien of op de dag zelf bij het schenken van koffie en koek tijdens
de pauze zijn steeds welkom . Infobrief volgt nog. Alvast hartelijk dank !
Beste ouders, dit feest is enkel bedoeld voor onze grootouders van de 117 kleuters !

Het optreden wordt herhaald voor iedereen tijdens het schoolfeest op zaterdag 25 mei.
7. Woordje van de fanfare
Op maandag 29 oktober van 9-15u organiseert fanfare NooitGedacht weer een
muziekkampdag op onze school, voor kinderen geboren in 2009, 2010, 2011 of 2012.
Opvang is mogelijk vanaf 8.30u tot 15.30u. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5.
Broodmaaltijd tijdens middagpauze is beschikbaar. In de muziekklas van de school,
ingang langs Reebokstraat. Gelieve in te schrijven via fannggta@hotmail.com.
Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be. Uw kind krijgt nog een flyer mee.
8. Ouderraad
Tablets
Dankzij jullie financiële steun bij de activiteiten van de ouderraad, konden wij 10 tablets
aankopen voor onze school. Deze tablets zullen bijdragen tot de digitale ondersteuning
van onze lessen en activiteiten, zowel in kleuter- als lagere school. Bedankt ouderraad,
bedankt allemaal!
Klusjesteam
Ons klusjesteam leverde weer schitterend werk ! Op vestigingsplaats 2 kunnen de vele
fietsers nu parkeren in een tweede fietsenstalling. Bedankt ouderraad voor dit fietsenrek
en bedankt klusjesteam om dit te plaatsen ! Zoals je kan zien, zijn ook de werken gestart
op het “grasplein”. Stap voor stap gaan wij hier een speelplein voor onze kinderen van
maken.
Bricks and More
Op zaterdag 10 en zondag 11 november organiseert de ouderraad “Bricks and More” in
Thomas More te Geel. Daar zal u tal van bouwwerken in Lego kunnen bewonderen : elke
klas neemt hier ook aan deel. Er zullen tevens ook verschillende animatie, eet-en
drankgelegenheden zijn. Elk kind van onze school krijgt een gratis inkomkaart en een
flyer met kortingsbon mee. Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda !

