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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019
ACTIVITEITENKALENDER
maandag 28 oktober tem zondag 3 november : herfstvakantie
ma. 4.11.’19:

start verkeersweek Helm op, Fluo top
10u : Theater 4-en5-jarigen in CC De Werft te Geel
zwemmen L1en L2 : namiddag
Sport in Axion L3 en L4 : namiddag

di.

5.11.’19:

L6: Labo -en techniekproject in SMIK te Kasterlee

woe.6.11.’19:

herfstwandeling Kabouterberg te Kasterlee : K1+2 A,B en C

do. 7.11.’19:

leeruitstap L4 : bezoek stadhuis

zat.9 en
zon.10.11.’19:

Bricks-and-More in Thomas More
organisatie door onze ouderraad

ma.11.11.’19:

Herdenking Wapenstilstand : geen school

woe 13.11.’19:

luizencontrole door ons kriebelteam

do.

zwemmen K3 (voormiddag)

14.11.’19:

luizencontrole door ons kriebelteam(vervolg)
vrij. 15.11.’19:
zat. 16.11.’19:

kledinginzameling : vanaf 15.15u binnen brengen in onze gymzaal
kledinginzameling :
organisatie door onze ouderraad

ma. 18.11.’19:

start voorleesweek 16-24 november
zwemmen L1en L2 : namiddag
Sport in Axion L5 en L6 : namiddag

ma. 25.11.’19:

rapport 1
oudercontacten lagere school
zwemmen L1en L2 : namiddag

di. 26.11.’19:

oudercontacten lagere school

woe.27.11.’19:

pedagogische studiedag : geen school voor onze kinderen

do.

zwemmen 3de kleuterklas (voormiddag)

28.11.’19:

meegeven rapport 1

1. Project sociale vaardigheden : maandpuntje november/december :
"Handen vol hulp”
We kozen dit jaar het schoolthema “Handen vol hoop”. Tijdens deze maanden staat
het deelthema “Handen vol hulp” centraal. In elke klas wordt dit verder uitgewerkt
naargelang de leeftijd van je kind.
2. “Iedereen is van de wereld ” … optreden voor onze grootouders
Op donderdag 24 oktober was het ons jaarlijks grootouderfeest in de parochiezaal.
Onze 121 kleuters hebben hun beste beentje voorgezet en ongeveer 400
overgrootouders en grootouders hebben er met volle teugen van genoten. Een oprechte
dankjewel aan de vele helpers achter de schermen, aan de overgrootouders en
grootouders voor hun vrijwillige bijdrage, aan de juffen én onze schatten van kleuters
voor het mooie optreden! Op zaterdag 16 mei wordt het optreden herhaald tijdens het
schoolfeest. Die 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 en groenten centraal staan. Elke week wordt er in de klas een activiteit
met de kinderen georganiseerd. Meer info in eigen klas hierover.
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
We deelden 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.
Ten laatste vrijdag 8 november kan u het formulier of foto’s terug geven via de
klasleerkracht. Na deze datum worden er geen bijbestellingen meer aanvaard !
6.Verkeersveiligheid op onze school
Actie : ‘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” !
7.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 thee of oplossoep, 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.

8. Renovatie ramen en deuren
In de zomervakantie werden de ramen en deuren in blok A en B vernieuwd. Tijdens de
herfstvakantie starten de renovatiewerken in onze gymzaal. Ook de week na de
herfstvakantie wordt er gewerkt aan de nieuwe ramen en deuren daar.
Daarom zullen de gymlessen, enkel voor onze lagere school, op maandag 4 dinsdag 5 en
vermoedelijk ook vrijdag 8 doorgaan in de parochiezaal. De kleuters die van de gymzaal
gebruik maakten, zullen de week van 4 november in de zaal op onze bovenverdieping
gymen.
9. Acties op onze school
Spaaractie : Zespri kiwi
Wees gezond, eet een kiwi en breng het stickertje mee naar school !
Het komt erop neer om zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen. 150 stickers zijn
goed voor 10 gratis ballen. En wie er 300 verzamelt, krijgt er 20.
De stickertjes mag je aan de klasleerkracht bezorgen of binnen brengen op het
secretariaat. De spaaractie loopt tot de kerstvakantie
Batterijen: dubbele puntenactie !!
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Per kilo
gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij
vervolgens inruilen voor nuttig didactisch of educatief materiaal. Momenteel
organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van de
school een stevige boost geven ! Van 4 tem 24 november krijgt onze school dus niet 1
maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen ! Hierbij dus een warme oproep
om deze actie te steunen en massaal gebruikte batterijen binnen te brengen.
Let op : scholen mogen enkel huishoudelijke batterijen inzamelen.Meer informatie over
de actie vind je ook op: www.bebat.be/nl/dubbele-punten
10. Tijdens de herfstvakantie ….
Op woensdag 30 oktober organiseert Stad Geel, Vrije Tijd, een binnenspeeldag van 13
tot 17 uur in de Sporthal van de Doelen en van Sint-Aloysius voor kinderen vanaf 4 jaar.
Dit is gratis. Opgelet : men voorziet activiteiten maar geen opvang ! Als ouder of voogd
blijf je de ganse tijd verantwoordelijk voor je eigen kinderen.
11. Onze ouderraad
bedankt …
voor jullie massale aankoop van wafels en truffels !
organiseert…
“Bricks and More” op zaterdag 9 en zondag 10 november in Thomas More te Geel.
Elk kind van onze school kreeg een gratis inkomkaart en een flyer met kortingsbon mee.
Allen van harte welkom ! Meer info op www.bricks-and-more.be
Kledinginzameling op vrijdag 15 november van 15.15u tot 17u en zaterdag 16
november van 10 tot 12u in de gymzaal van onze school.
Aangezien we geen extra bergruimte hebben voor deze goederen, hebben we pas plaats
in onze gymzaal na de bewegingslessen voor onze kinderen : vrijdag vanaf 15.15u
Gelieve geen zakken vooraf in de kleedkamers te zetten, deze gebruiken onze leerlingen
om om te kleden voor de bewegingsles.
FIJNE HERFSTVAKANTIE GEWENST !

