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Nieuwsbrief aan onze ouders
Oktober loopt reeds naar zijn einde. Tijd voor de vierde nieuwsbrief

Donderdag 15 november geen gemeentelijke opvang
De gemeentelijke kinderopvang meldt ons dat er geen opvang is op donderdag 15 november
omwille van de dag van de Dynastie. De gemeentelijke diensten werken die dag niet. De school zal
’s morgens en ’s avonds deze opvang zelf verzorgen. De kinderen kunnen er ’s morgens terecht
vanaf 7 uur en ’s avonds enkel tot 17.30. De opvang gaat door in de refter van de lagere school
en op de speelplaats van het lager.
Elkeen die ’s morgens naar de opvang komt, komt binnen langs de lange gang en meldt zich aan in
de refter.
Gelieve wel in te schrijven voor deze opvang tot vrijdag 9/11 zodat we zicht krijgen op het aantal op
te vangen kinderen. Dit kan door onderstaand strookje in te vullen en mee te geven of een mailtje
te sturen naar schoollotenhulle@taborscholen.be. Gelieve ook in de mail aan te geven voor welk
tijdstip opvang nodig is. Zo kunnen wij ons organiseren.
De school voorziet geen vieruurtje. Gelieve de kinderen zelf een boterhammetje en drankje mee te
geven.
Samen met de andere Taborscholen, werd beslist deze opvang te organiseren aan het tarief van de
gemeente. Dit betekent 1 euro voor elk begonnen half uur. Gelieve het bedrag hiervoor contant
af te rekenen met de mensen die de opvang verzorgen.
Door de eenmaligheid van deze opvang, kan geen fiscaal attest bezorgd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn kind, ………………………………………………… wenst gebruik te maken van de opvang op
school op donderdag 15 november.
❑ ’s morgens vanaf …………………….. tot 8.20
❑ ’s avonds van 16.15 tot …………………..

Kleuterschool – afscheid aan de schoolpoort
Voor sommige kleuters is het ’s morgens niet altijd gemakkelijk om met een knuffel en een zoen
afscheid te nemen. Sommige ouders of grootouders blijven immers nog een langere tijd op de
speelplaats tussen de kinderen. Hierdoor is het voor deze kleuters niet altijd duidelijk wanneer het
moment van afscheid er werkelijk is. Kleuters wiens ouders nabij blijven, richten zich op deze
momenten ook niet naar de andere kinderen maar blijven rond de ouder hangen.
We vragen aan de ouders en grootouders om de kleuters een warm en kort afscheid te geven met
een zoen en een knuffel en vooral te zeggen wie hen ’s avonds komt ophalen.
’s Morgens meegaan tot in de polyvalente zaal gebeurt beter niet omdat dit het afscheid alleen
maar verlengt en dit brengt onduidelijkheid voor de kleuter en de andere kinderen.
Bij jonge peuters die starten is het uiteraard toegelaten om de eerste dagen de peuter naar de klas
te brengen tot hij of zij het wat gewoon is. De peuter een handje laten geven aan de juf op de
speelplaats kan in het begin ook het veiligheidsgevoel van je kindje verhogen.
De juffen en directie zijn steeds bereid tot gesprek indien dit voor je kind wat moeilijk loopt.
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Sponsorloop – Lopen voor Liberia-Acres of Hope en Congo-Memsaada
Voor de herfstvakantie zetten onze kinderen zich in voor ‘Acres of Hope – Liberia en ‘Memsaada’
via onze sponsorloop. We zeggen van harte dank aan alle mensen die onze kinderen sponsorden
en stimuleerden. De kinderen, van klein tot groot, waren heel enthousiast en zetten die
vrijdagnamiddag een mooie sportieve prestatie neer waar ze fier kunnen op zijn.
Samen verzamelden ze 2220 euro. We konden dus aan elk van deze twee projecten 1110 euro
overhandigen.
Dit is echt een heel mooi resultaat. Een heel grote dank je wel aan alle leerlingen en aan alle
mensen die onze kinderen zo gul gesponsord hebben, ook in naam van ‘Acres of Hope’ en
‘Memsaada’.
Deze editie was reeds onze 11de sponsorloop. Verspreid over de laatste 11 schooljaren brachten
we met onze leerlingen via onze sponsorloop reeds 14 870 euro voor Acres of Hope (en de
Rockhill-school in Liberia) samen.
De officiële overhandiging van de twee cheques gebeurt op vrijdag 26 oktober om 8.45.

Campagne: ‘FLITS! Samen goed op weg’ en ‘Helm op Fluo top’
Tussen de herfst- en de krokusvakantie zijn het de donkerste dagen. Vaak is het nog donker als de
kinderen ’s morgens naar school komen en begint het reeds te duisteren als de school uit is. We
verplichten alle kinderen om het fluohesje te dragen.
In de klassen zal nog eens aandacht aan de zichtbaarheid besteed worden in de verkeerslessen.
Ook de politie komt in enkele klassen het belang van goede zichtbaarheid in het verkeer nog eens
duiden.
Om de leerlingen te stimuleren, bieden we de kinderen een stickerkaart aan. Het dragen van een
fluohesje levert elke morgen een sticker op. Wie als fietser ook een helm draagt, kan zelfs twee
stickers verdienen. Met een volle stickerkaart krijgen de kinderen gratis toegang in Planckendael
en in de Zoo.

Schoolfotografie
De periode om online foto’s te bestellen is bijna verstreken. Indien je nog foto’s wenst te bestellen,
gelieve dit dan voor het eind van de maand oktober te doen.
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Herfstvakantie: van maandag 29 oktober t/m zondag 4 november 2018
Dinsdag 6 november: 6de lj: medisch onderzoek op school
Donderdag 15, dinsdag 20 en woensdag 21 november: oudercontacten in de
kleuterschool
Dinsdag 20 november:
▪ 4de, 5de en 6de lj: sportdag in Aalter
▪ 1ste lj: medisch onderzoek op school
Donderdag 22 november:
▪ 1ste, 2de en 3de lj: sportdag in Aalter
▪ 5de lj: medisch onderzoek op school
Donderdag 29 november: 5de lj: uitstap Planetarium Brugge
Maandag 3 december: 5de lj: workshop Good cooking op school
Dinsdag 4 december: 1ste lj: naar het huis van de Sint
Donderdag 6 december: grootouderfeest met de Sint voor de kleuterschool
Maandag 17 december: opendeurdag in de kleuterschool voor nieuwe instappers van
9.00 tot 10.00 en van 17.00 tot 19.00
Vrijdag 21 december: rapport in de lagere school
Met vriendelijke groet
Monique Dhoore
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