Nieuwsbrief november 2018-2019
5/11/2018 Instapdag
Op maandag 5 november verwelkomen we enkele nieuwe gezichtjes op school.
Welkom aan Laurien, Senna, Nicolas en Ilyan in groep 1, bij juf Melissa.
We hopen dat jullie zich hier snel thuis voelen !

Peuterkijkdag
Op zaterdag 10 november staan onze deuren open voor alle geïnteresseerde
ouders en hun peutertjes die graag eens komen rondkijken in de kleuterklassen en
kennismaken met de kleuterjuffen, de zorgcoördinator en de directie.
Welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur.

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 komen mét extra
aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid.

Oudercontacten lagere school
Na het eerste gezamenlijke infomoment in september komen deze maand de individuele
oudercontacten aan bod. We vinden het belangrijk om van elk kind minstens één ouder te kunnen
spreken. Jullie kennen jullie kind het langst en het best. Samen informatie uitwisselen kan helpen
om je kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tijdens het oudercontact kijken we zo breed
mogelijk naar de ontwikkeling van je kind, niet alleen de schoolse vorderingen zijn van belang; ook
sociale vaardigheden en talentontwikkeling verdienen hier hun plaats.
Voor de kleuters volgen de individuele contactmomenten in januari.

Grootouderfeest
Net als elk jaar zetten we de grootouders van onze kleuters in de
bloemetjes. Dit schooljaar zijn de grootouders welkom in de klas van hun
kleinkind(eren). Wij verwelkomen hen graag op dinsdag 13, donderdag
15 of vrijdag 16 november om er samen een gezellige namiddag van te
maken. Later op het schooljaar zullen ook de ouders uitgenodigd worden
in de klas, ter gelegenheid van moeder- en vaderdag.

Believe in Yourself
Onze oudste leerlingen zetten op het einde van het schooljaar een grote stap. Zij zullen de overgang
maken naar het secundair onderwijs. Om hen al een beetje voor te bereiden, gaan ze op donderdag
22 november op bezoek bij onze secundaire school in Zelzate. Ze volgen er minilesjes van
verschillende vakken en ontdekken hun talenten in workshops STEM, EHBO, elektriciteit,
houtbewerking, voeding, enzovoort.
We zijn ervan overtuigd dat dit voor onze leerlingen een leerrijke dag zal worden!

Belangrijke data november 2018
Maandag 29/10 tot en Herfstvakantie
met vrijdag 2/11
Dinsdag 6/11

Techniekdag L5 + L6
Oudercontact L1 + L6 (deel 1)

Vrijdag 9 /11

Zwemmen L1A + L3

Zaterdag 10/11

Peuterkijkdag

Maandag 12/11

Oudercontact L5 (deel 1) + L6 (deel 2)

Dinsdag 13/11

Grootouderfeest (deel 1) kleuterklassen
Oudercontact L5 (deel 2)

Donderdag 15/11

Medisch contactmoment L6
Grootouderfeest (deel 2) kleuterklas
Oudercontact L2

Vrijdag 16/11

Grootouderfeest (deel 3) kleuterklassen
Zwemmen L1B + L4

Maandag 19/11

Oudercontact L3 + L4 (deel 1)

Dinsdag 20/11

Oudercontact L3 + L4 (deel 2)

Donderdag 22/11

Believe in yourself L6

Vrijdag 23/11

Zwemmen L1A + L5

Vrijdag 30/11

Zwemmen L1B + L6

