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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 5.11.’18:

welkom terug op school !

di.

leeruitstap 3de leerjaar : wandeling in Prinsenpark te Mol

6.11.’18:

woe. 7.11.’18:

herfstwandeling rond de school : 1ste kleuterklas
herfstwandeling in Prinsenpark : 2de en 3de kleuterklas
13.30 uur : typlessen op school (klas 4B)

vrij. 9.11.’18:

1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
sport in Axion voor 3de en 4de leerjaar: namiddag

zat.10 en
zon.11.11.’18:

Ten Aard bouwt met Lego (in Thomas More)
(organisatie door onze ouderraad)

ma.12.11.’18:

oudercontacten lagere school

di.

leeruitstap 4de leerjaar : bezoek stadhuis
oudercontacten lagere school

13.11.’18:

woe.14.11.’18:

SVS-activiteit 3de graad : Unihockey : 3de graad : namiddag

do.15.11.’18:

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)
luizencontrole : kriebelteam

vrij.16.11.’18:

1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
Sport in Axion voor 5de en 6de leerjaar : namiddag

vrij.16 en
zat. 17.11.’18:

kledinginzameling op school
(organisatie door onze ouderraad)

ma. 19.11.’18:

theater voor 3de kleuterklas in CC De Werft te Geel

woe.21.11.’18:

netoverschrijdende studiedag :
geen school voor onze kinderen !
13.30 uur : typlessen op school (gaan wel door !!)

do. 22.11.’18:

ouderraad 20.15 uur

vrij. 23.11.’18:

1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
Sport in Axion voor 3de en 4de leerjaar : namiddag

di.27.11.’18:

poppenkast voor de kleuters op school door theater De Neus

do.29.11.’18:

bezoek CLB arts voor vaccinatie 5de leerjaar (zie aparte brief)
zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)

vrij.30.11.’18:

1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
Sport in Axion voor 5de en 6de leerjaar : namiddag

1. Project sociale vaardigheden : maandpuntje november/december/januari :
"Op kousenvoeten”
We kozen dit jaar het schoolthema “Stap je mee?”. Tijdens deze maanden staat het
deelthema “kwetsbaarheid” centraal. We stappen “op kousenvoeten” elkaars wereld en
de adventsperiode binnen. In elke klas wordt dit verder uitgewerkt naargelang de
leeftijd van je kind.
2. “Stap je mee” … optreden voor onze grootouders
Op donderdag 25 oktober was het ons jaarlijks grootouderfeest in de parochiezaal. Onze
117 kleuters hebben hun beste beentje voorgezet en ongeveer 370 grootouders hebben
er met volle teugen van genoten. Een oprechte dankjewel aan de vele helpers achter de
schermen, aan de grootouders voor hun vrijwillige bijdrage, aan de juffen én onze
schatten van kleuters voor het mooie optreden! Op zaterdag 25 mei wordt het optreden
herhaald tijdens het schoolfeest. Deze keer kan iedereen er mee van genieten.
3. Gezonde school
In het kader van het gezondheidsbeleid op onze school zal tijdens de maand november
het thema fruit centraal staan. Elke week wordt er in de klas een activiteit rond het
thema fruit met de kinderen georganiseerd. Meer info in eigen klas hierover.
Fruit een gezonde buit !
4. Schoolrekening
Uw kind kreeg deze week de schoolrekeningen van de voorbije periode mee.
Gelieve het secretariaat zo vlug mogelijk te melden bij eventuele foutieve
aanrekeningen.
5. Schoolfotograaf
Na de herfstvakantie delen we de bestelstrookjes voor de schoolfoto’s mee. U krijgt niet
alleen mooie foto’s van uw kind maar steunt zo ook financieel onze schoolwerking.
Alvast bedankt hiervoor.
6.Verkeersveiligheid op onze school
6.1. ‘Helm Op, Fluo Top’
Het project “Helm Op, Fluo top” wil kinderen stimuleren om fluo kledij en een
fietshelm te dragen tijdens de donkere wintermaanden. Meer dan 1000 scholen
nemen deel, samen goed voor zo’n 300 000 kinderen die tussen de herfstvakantie
en de krokusvakantie stickers verzamelen op hun spaarkaart waarmee ze leuke
beloningen verdienen.
Mogen wij u vragen om samen met uw kinderen aan deze actie deel te nemen ? Zo zijn
we allen goed zichtbaar in het verkeer. “Helm op fluo top” !
6.2. Parking voor bus
De parkeerplaats voor de kleuterschool is een permanente parkeerplaats voor de
bus. Er werd een nieuw verkeersbord aangebracht dat dit verduidelijkt.
Wij gebruiken de bus voor leeruitstappen en vervoer naar het zwembad met onze
kinderen. Gelieve op deze parkeerplaats NIET met de auto te parkeren.
7. Lagere school:
7.1. Eerste rapport en oudercontact
Onze kinderen van de lagere school hebben het eerste rapport van dit schooljaar
ontvangen. In november vinden de eerste oudercontacten plaats. Uw kind kreeg hiervoor
reeds een invulbriefje mee. Tijdens dit contactmoment willen we de ouders een
luisterend oor en een helpende hand aanbieden. We voorzien steeds een tiental minuten
per gesprek. Dank u voor uw begrip.

7.2.Warme dranken tijdens de wintermaanden
ENKEL voor het 2de tot en met 6de leerjaar! (VP 2)
Na de herfstvakantie (tot aan de paasvakantie) zal er weer warm water beschikbaar zijn
voor diegenen die graag iets warms willen drinken bij het middagmaal. ENKEL voor een
kopje oplossoep, thee of chocomelk, in het kader van ons gezondheidsbeleid.
GEEN andere etenswaren ! Mogen we vragen om een beker (bij voorkeur van plastiek)
en een lepel van thuis mee te brengen a.u.b.

FIJNE HERFSTVAKANTIE AAN ALLEN GEWENST !!

