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Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam


Gezonde en veilige levensstijl : helm op fluo top + mobiele snelheidsmeter

Onze actie eindigt weldra. Tot aan de krokusvakantie kunnen kinderen nog stempels verzamelen
wanneer ze een fluohesje aan hebben of een fluohesje + helm bij het fietsen.
De vrijdag voor de vakantie komt iemand van de werkgroep verkeer van het OC feedback geven en
wordt de klas beloond die het meeste stempels heeft vergaard.
Ondertussen is diezelfde werkgroep een voetgangers examen aan het opstellen. Volgend schooljaar is
het de bedoeling dat kinderen uit het vierde leerjaar zelfstandig een voetgangers examen afleggen,
vergelijkbaar met het fietsexamen in het zesde leerjaar.
We zijn nog steeds wachtende op de mobiele snelheidsmeter die op de juiste plek komt te staan,
namelijk aan de verfwinkel. Hoop doet leven!


Wijzigingen binnen het team :

Juf Caroline zal vanaf april opnieuw 4/5 gaan werken, juf Janna zal nog zeker tot eind april afwezig
blijven wegens ziekte. Ondertussen blijven juf Yana en Alyssa op post.


Kriebelteam op school : feedback sessie na kerstvakantie

We informeren jullie binnenkort m.b.t. het screenen op kriebelbeestjes.
Dit stond intern gepland na de krokusvakantie.
Alles hangt echter af van de beschikbaarheid van het CLB. Op dit moment is de verpleegster die dit
samen met ons organiseert afwezig. Hierdoor zouden we eventueel moeten verschuiven tot na de
paasvakantie. We houden jullie op de hoogte en hopen opnieuw op enkele bereidwillige (groot)ouders
om mee te helpen.


Vriendschapsweek 2019 : projectweek

Officieel start de vriendschapsweek op vrijdag 14 februari, maar wij zullen al een dagje vroeger
starten. Dit omwille van het feit dat Juf Margot enkel op dinsdag en donderdag op deze school werkt.
Zij heeft dit samen uitgewerkt met juf Nathalie en zal dit ook leiden.
Het concrete programma krijgen jullie nog van ons.
We hebben ook de intentie om een boekje te maken met tips over hoe je als ouder best reageert op
ruzies, plagen/pesten en hoe wij dit proberen aanpakken op school.
Ook willen we jullie n.a.v. de sessies mediawijsheid een aantal zaken adviseren.
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Het is geenszins de bedoeling om jullie te zeggen hoe het moet, maar een gedragen aanpak door ons
team en de ouders zorgt voor een gelijkaardige aanpak thuis en op school. Dit levert op termijn voor
elk kind een meerwaarde op.
Samen kunnen we hier de nodige vooruitgang in boeken in plaats van ieder alleen.
Hier geloof ik sterk in.


Instappers 3 februari

Op 3 februari stappen Cas, Rayan, Basiel en Joke in. Wees welkom alle 4.
We zullen heel goed zorg dragen voor jullie.


Inschrijvingen op onze school : info geboortejaar 2018

-



Inschrijving broers en zussen : alle 14 broers/zussen zijn ingeschreven
Vrije inschrijvingen : aanmelden tussen 2 en 31 maart 2020 online, we hebben
ondertussen al 19 rondleidingen achter de rug, maar aangezien we dit jaar weinig
broers/zussen hebben zal er geen probleem zijn qua capaciteit ( 42 kinderen
maximaal ) en hebben we dus nog meerdere plaatsen vrij.
Maak gerust reclame voor onze school.

Eerste communie

Volgende vrijdag krijgen jullie een brief mee m.b.t. inschrijving voor de eerste communie.
Dit zal gebeuren op zondag 01 maart 2020 na de wekelijkse eucharistieviering.
De eerste communie zelf zal doorgaan op zondag 26 april 2020 om 09.30 uur.

Nuttige weetjes:
-

Dikketruiendag gaat dit jaar door op dinsdag 11 februari.
Volgende vrijdag krijgen jullie hierover een extra woordje uitleg.

-

Schoolfeest op 20/06/2020: het concept ligt nog niet helemaal vast, maar de focus
zal liggen op diversiteit/muzische/media en vooral taal.

-

Rapport 3 op 14/02/2020

-

De pannenkoeken actie is een groot succes.
Ongelooflijk hoeveel mensen bereid waren om een pannenkoek te bakken.
Het is fijn te weten dat onze ouders zeer betrokken en geëngageerd zijn.

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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