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Nieuwsbrief aan onze ouders
Met de ‘Sint’ die op komst is en ‘Kerst op school’ dat eraan komt, zijn het drukke tijden op school.
Lees even mee over het reilen en zeilen op onze school.

Terug bouwwerken op school
Binnenkort starten we met de aangekondigde bouwwerken. Dit betekent dat we achter de luifel van de
kleuters een bijkomend blokje bouwen met twee kleuterklassen en een refter (of polyvalente ruimte).
De eigenlijke bouwwerken starten direct na de kerstvakantie maar de voorbereidende werken zoals het
klaarmaken van het bouwterrein zal vroeger gebeuren.
De toegangsweg voor het aan- en afvoeren van materialen kan alleen gebeuren langs onze hoofdingang
aan de grote poort en langs de weg naast het bos. De aannemer zal daarom op woensdag 29 november
in de namiddag deze weg beleggen met rijplaten om de aanleg niet te beschadigen.
Voorlopig behouden we wel deze weg als toegang tot de speelplaats. Indien nodig zullen we met jullie
communiceren als deze weg niet meer mogelijk is of onveilig zou worden. Verder communiceren we ook
over de mogelijke wijzigingen die voor de kinderen belangrijk zijn, steeds i.f.v. de goede gang van zaken
en de veiligheid van de kinderen.
De werknemers die op de werf zullen werken zullen met hun camionetten de parking gebruiken naast de
schuur en langs de schuur aan de achterzijde van de kleuterspeelplaats naar de bouwwerf gaan.

Welzijnszorg en advent
Traditiegetrouw werken we in de advent rond het thema van Welzijnszorg. Dit jaar heeft Welzijnszorg als
slogan: “Ping ping”. De kinderen maken kennis met het thema via de projectmap. A.d.h.v. de gekende
figuren Robby, Lena, Jeroen en Fatmira maken de kinderen elk op hun niveau kennis met mensen die in
onze samenleving minder kansen krijgen. De leerlingen van de bovenbouw maken kennis met het
armoedeweb, spreken samen over sparen, keuzes maken en recyclen als mogelijkheden en kansen.
We tonen onze solidariteit en zullen op woensdagmiddag 13 december van 11.00 tot 11.45 aan de
schoolpoort soep verkopen via de actie ‘soep op de stoep’ ten voordele van Welzijnszorg. We
nodigen jullie hiertoe allen uit.
Het schoolteam krijgt in de maand december vorming hier rond. In het kader van het Tandemluidsprekerproject van vzw De Toevlucht, gaan mensen met en zonder armoede-ervaring in dialoog over
armoede met onze leerkrachten.

Kerst op school
Op vrijdagavond 15 december toveren we onze speelplaats om in een gezellige kerstsfeer met
amusement voor groot en klein. Houd alvast deze avond vrij.
Voor de kinderen werken we met een voordelige kinderkaart waarbij men vooraf inschrijft.
Voor de volwassenen is er een vrije inkom. Volgende week brengen de kinderen de uitnodigingen mee
met kans tot inschrijving.

Airbezenproject en luchtkwaliteit
Zoals veel mensen uit de regio deed de school mee aan het airbezenproject i.s.m. de universiteit van
Antwerpen. Via de blaadjes van de aardbeienplantjes werd de concentratie van fijn stof afkomstig van
verkeer in onze schoolomgeving onderzocht. De aardbeienplantjes stonden zo dicht mogelijk bij de straat.
Misschien zag je ze wel staan naast de ingang van mijn bureau.
In het najaar kregen we zicht op de resultaten. De concentratie fijn stof op onze plantjes scoorde minder
goed dan verwacht. Blijkbaar is er in de buurt van de school toch wel veel fijn stof aanwezig. Wellicht zou
eenzelfde meting aan de achterkant van de school een totaal andere meting gegeven hebben.
Toch stemt dit tot nadenken. Misschien een reden te meer om indien mogelijk eens de fiets te nemen of
aan carpooling te doen. Meer info kan je vinden als je op onderstaande link klikt.

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-vlaanderen-2017/resultaten/
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Varia
• Sinterklaas op bezoek op 5 december
Op dinsdag 5 december brengen Sint en Piet ons een bezoekje. Bij goed weer onthalen de
kinderen de Sint aan de inkom van de school. In de kleuterschool is er feest in de voormiddag.
Daarna komen de andere klassen aan de beurt. Wedden dat de Sint voor elke klas wat leuks
meebrengt!
•

Rapport in de lagere school
Op vrijdag 22 december brengen de kinderen van de lagere school hun tweede rapport mee naar
huis. Dit rapport bevat de evaluatie van november en december. Gelieve elk blad na te kijken, te
ondertekenen en met je kind te bespreken. Heb je vragen bij het rapport, gelieve je te wenden tot
de klastitularis van je kind. De rapporten worden door de klastitularis zelf uitgereikt aan de
kinderen met een leerlingencontact. Dit wil zeggen dat de juf of meester even de tijd neemt om
met de leerling apart het rapport te bespreken.

•

Campagne: FLITS! Samen goed op weg.
We willen nogmaals aandacht vragen voor een goede zichtbaarheid op de weg. We verplichten
alle kinderen om een fluojasje te dragen. Zo zijn ze goed zichtbaar. Ondertussen zijn ook onze
flitsteams op weg gegaan. Dit betekent een positieve stimulans om je te laten zien in het verkeer.

•

Terugblik grootouderfeest
Van harte dank aan allen die op één of andere wijze bijdroegen tot het welslagen van ons
grootouderfeest of ontbijtwandeling in november door een helpende hand, een lekkere taart of een
actieve deelname bij het optreden. We appreciëren elke bijdrage. Zo blijft het haalbaar om een
grootouderfeest met optreden of ontbijtwandeling te verzorgen.
Na het feest bleven nog een witte rechthoekige stenen schaal en een gevlochten mand achter
waarvan we de eigenaar niet kennen. Jullie kunnen ze afhalen op school in de leraarskamer.

•

Op vrijdagnamiddag 22 december sluiten we zowel in de kleuter- als in de lagere school af met
een gezellig samenzijn en traktatie van de kinderen. Gelieve de leerlingen van de lagere school
daarvoor een beker mee te geven. De kleuters gebruiken hun klasbeker.

Data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 28 november:
o 3de leerjaar: medisch onderzoek op school
o Sportdag voor 4de, 5de en 6de leerjaar
Donderdag 23, dinsdag 28, en woensdag 29 november: oudercontacten in de kleuterschool
Donderdag 30 november:
o Sportdag voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
o 5de leerjaar: naar planetarium in Brugge
Dinsdag 5 december: Sinterklaas op school
Woensdag 13 december: Soep-op-de-stoep-actie ten voordele van Welzijnszorg
Donderdag 14 december: 1A: medisch onderzoek op school
Vrijdag 15 december: Kerst op school: Houd alvast deze avond vrij!!
Maandag 18 december: opendeurdag voor nieuwe peuters van 9u tot 10u en van 17u tot 19u
Dinsdag 19 december: 1B: medisch onderzoek op school
Woensdag 20 december: gebedsviering in het thema van Kerstmis in de kerk om 9u.
Vrijdag 22 december: rapport in de lagere school

Data om te onthouden:
o Zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018: schooletentje
o zondag 6 mei 2018: Eerste Communie om 9 uur in onze parochiekerk
o zondag 20 mei 2018: Plechtige Communie om 9 uur in onze parochiekerk
Met vriendelijke groet, Monique Dhoore
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