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Nieuwsbrief aan onze ouders
Het schooljaar is een maand oud. Tijd voor een tweede nieuwsbrief!

Inschrijvingen nieuwe peuters geboren in 2016
We vragen aan de ouders die een kindje hebben dat geboren is in 2016 om dit kenbaar te maken via
onderstaand strookje of je kindje aan te melden via het aanmeldingsformulier op de website. Zo
kunnen we jullie op de hoogte houden van onze opendeurmomenten en zicht krijgen op het
geboortejaar 2016.
Bij een passende gelegenheid of na afspraak kan de eigenlijke inschrijving dan plaatsvinden.
Indien je ouders kent in de buurt, dan kunnen ze zich ook via onze website aanmelden als ze
interesse hebben voor onze school. Je kan ook een kaartje meenemen in de ingang van de school om
je buur of kennis op de hoogte te houden. Op de achterkant staan de opendeurdagen vermeld zodat
deze mensen eens kunnen komen kennismaken.
Kindjes geboren in 2016 die reeds een broer of zus hebben op onze school kunnen nu
inschrijven voor het schooljaar 2018-2019. Alle andere kinderen geboren in 2016 kunnen
inschrijven vanaf 1 oktober 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wens mijn kindje, …………………………………………….., geboren op …………………………2016
aan te melden en zo op de hoogte te blijven van de opendeurdagen.
Inlichtingen kunnen meegegeven worden via broer of zus, ……………………………in klas ………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schaken
Tijdens het schooljaar 2017 - 2018 biedt schaakkring SK Rapid Aalter opnieuw, in samenwerking met
de oudervereniging van onze taborschool in Lotenhulle, gratis initiatielessen schaken aan. De lessen
richten zich op kinderen van het 3de leerjaar. (en ev. 2de leerjaar indien niet volzet)
We leren stap 1 aan van de Stappenmethode. Deze is gericht op kinderen die nog geen kennis
hebben van schaken, maar is ook nog heel leerrijk voor kinderen die de spelregels wel al kennen. We
leren de kinderen de spelregels, de beweging van de stukken, de basis-technieken van aanval en
verdediging en hoe mat te geven. Kortom, al het nodige om een leuk partijtje schaak te kunnen
spelen.
De lessen gaan door iedere maandagmiddag van 12.30u tot 13.15u in de zorgklas van meester Koen.
De school zorgt ervoor dat boterham-eters al om 12.00u mee aan tafel kunnen schuiven met de warmeters. De lessen worden gegeven door Xavier Foulon, papa van Thales en Océane op onze school.
De lessenreeks start op maandag 16 oktober 2017 en eindigt eind mei 2018.
Omdat de plaatsen beperkt zijn vragen we om vooraf in te schrijven via onderstaand
inschrijvingsstrookje.
—————————————————————————————————————————
___________________________ uit klas __________ wenst deel te nemen aan de schaaklessen in
het schooljaar 2017-2018.
Hij/zij heeft volgende kennis van het schaakspel:
Nog nooit geschaakt. Kent de spelregels niet.
Kent de spelregels een beetje, maar heeft nog nooit een hele partij geschaakt.
Kent de spelregels en kan al een partijtje spelen.
Heeft al schaakles gevolgd …  In een club  op een schaakkamp
Handtekening ouders,

Sponsorloop: Voor Acres of Hope in Liberia en Memsaada in Congo
Op vrijdag 20 oktober houden we terug een sponsorloop voor het goede doel.
We willen dit jaar met de verzamelde fondsen terug twee goede doelen steunen: het project in Liberia
via Acres of Hope en ook het project van Memsaada in Congo.
Meer komen jullie te weten via de brief die we jullie bezorgen en via de sponsorkaart die de leerlingen
mee naar huis zullen brengen.
Kris Lambrecht, van Acres of Hope – Liberia, komt de leerlingen van de lagere school info over het
project geven.
Ook over Memsaada – Congo zullen de leerlingen geïnformeerd worden.

Grootouderfeest
Alle oma’s en opa’s van de kinderen van in de lagere school zullen dit jaar uitgenodigd worden naar
het grootouderfeest. Omdat het niet meer mogelijk is alle grootouders in één keer te ontvangen in de
feestzaal splitsen we het feest op in twee dagen.
De grootouders van de kinderen in het 1ste leerjaar zijn welkom op woensdag 8 november voor
een ontbijtwandeling samen met hun kleinkind.
De grootouders van de kinderen van het 2de t/m 6de leerjaar zijn welkom op donderdagnamiddag
16 november voor het grootouderfeest.
De uitnodigingen komen later mee naar huis. Voor de ontbijtwandeling zal men moeten inschrijven
zodat we alles goed kunnen inschatten.
Verder bezorgen we ook nog een briefje waarin we vragen wie ons die dagen een handje kan helpen.

Varia:





Schoolfotografie
Vorige week was de schoolfotograaf op bezoek. De foto’s kunnen enkel nog digitaal
besteld worden. Indien dit voor sommige mensen een probleem vormt, kan men dit
melden op het secretariaat. We helpen u graag verder.
SVS-activiteit: ‘voetbal 4 tegen 4 tornooi’ voor kinderen uit 3de en 4de lj.
Deze activiteit gaat door op 18 oktober van 13.30 tot 15.55 op het sportterrein in Aalter.
meer info en een inschrijvingsstrookje krijgen de ouders van het 3de en 4de lj. toegestuurd.
Fietsen in de kikker- en uilenklas: elke laatste woensdag zullen deze kleuters (vanaf
oktober) de kans krijgen om te fietsen. Een apart briefje voor deze klassen volgt nog via
mail.

Data om te onthouden:
 Dinsdag 3 oktober: 4de lj: verkenning van Lotenhulle + knelpunenwandeling
 Woensdag 4 oktober: 1ste lj: naar de markt
 Donderdag 5 oktober: 4de lj: verkenning Aalter-centrum
 Maandag 9 oktober: verlofdag
 Woensdag 11 oktober: 20.15: ouderraad
 Donderdag 12 oktober:
o 5de lj: geleide wandeling in de hooggoedbossen in Maria-Aalter
o 3de lj: geleide wandeling in Poekepark
 Vrijdag 13 oktober: Switch activiteit 3KO en 1ste lj – thema herfst
 Donderdag 19 oktober: evacuatie-oefeningen van beide gebouwen
 Vrijdag 20 oktober: sponsorloop
 Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: 6de lj: zeeklassen in Oostende
 Dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 oktober: oudercontacten in de lagere school
(het 6de lj: oudercontacten de eerste week na de herfstvakantie)
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore

