Nieuwsbrief November 2017 - 2018
Verkeersveiligheid - Flitsactie !

De wintercampagne FLITS start na de herfstvakantie en loopt tot
aan de krokusvakantie.
Doel van de actie = ouders en kinderen stimuleren om ook in de
winter te voet of met de fiets naar school te gaan mét extra
aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid.
Het concept van FLITS is volledig vernieuwd: de school spaart nu gezamenlijk op een schoolposter
en de kinderen krijgen een FLITS kaart mee naar huis om 4 Octopusstickers te sparen.

6/11/2017 Instapdag
Op maandag 6 november verwelkomen we enkele nieuwe gezichtjes op
school.
Welkom aan Kaan, Cis, Amina, Richelle, Iliana en Elise in groep 1,
aan Skye in L1B en aan Sterre in L3.
We hopen dat jullie zich hier snel thuis voelen !

Aanpak van gedragsproblemen
Mee op vraag van de leerlingenraad werden er duidelijkere afspraken
gemaakt rond de aanpak van storend gedrag in de klas, op de speelplaats en
in de eetzaal.
Op de vestiging in de Assenedesteenweg gebeurt de opvolging volledig in de
klas, waarbij heel concrete en duidelijke afspraken gemaakt worden. Elke juf
werkt met een eigen belonings- en verwittingssysteem, afhankelijk van de
leeftijd en de klasgroep.
Voor de vestiging op de Kon. Astridlaan werd ervoor gekozen om in alle klassen met hetzelfde
systeem te werken: In elke klas hangt een blad met vier kleuren en naammagneten. Elke morgen
starten alle leerlingen op het groene vlak. Indien een leerling zich niet houdt aan de gemaakte
afspraken, komt de magneet van dat kind op het gele vlak. Kan de leerling zich dan nog niet houden
aan de afspraken, belandt de magneet op het oranje vlak en wordt de leerling
even apart gezet in de klas, op de stopstoel of aan de stopbank. Lukt het nadien
nóg niet, dan komt de leerling terecht in de rode zone. Dit wil zeggen dat de
leerling uit de klas verwijderd wordt. Hij of zij werkt dan voor de rest van de
dag in een andere klas of bij de directie. Ouders worden hier altijd van op de
hoogte gebracht via een geschreven nota in de klasagenda. Gebeurt dit een
tweede keer, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de
directie. De volgende dag starten alle leerlingen terug bij groen.
Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij mevrouw Christa.

Zweminstuif

We doen een warme oproep aan alle leerlingen van eerste tot en met 6de leerjaar om deel te nemen
aan de jaarlijkse zweminstuif op woensdag 22/11 vanaf 13.30 uur in het gemeentelijk zwembad.
We vormen er met onze school telkens opnieuw een hechte en sportieve groep.

Belangrijke data november 2017
Maandag 30/10 tot en Herfstvakantie
met vrijdag 3/11
Dinsdag 7/11

Bezoek aan het containerpark L6

Vrijdag 10/11

Zwemmen L1A + L4

Maandag 13/11

Oudercontact L1A + L1B
Oudercontact L2 (deel 1)

Dinsdag 14/11

Toneel: L5A + L5B + L6
Oudercontact L4 (deel 1) L5A + L5B + L6

Donderdag 16/11

Bezoek aan de secundaire school L6
Oudercontact L2 + L4 (deel 2)

Vrijdag 17/11

Zwemmen L1B + L5A

Woensdag 22/11

Zweminstuif

Donderdag 23/11

Medisch schooltoezicht L1A + L1B
Grootouderfeest

Vrijdag 24/11

Zwemmen L1A + L5B
Ouderfeest

Dinsdag 28/11

Thuis op school: Feesten
Leerlingenraad
Kerstcrea 1 (Assenedesteenweg)

Vrijdag 1/12

Zwemmen L1B + L6

