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10 december 2018
Nieuwsbrief aan onze ouders
De Sint is terug naar Spanje, Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur.
Lees even mee over het reilen en zeilen op onze school.
Langs deze weg willen we jullie namens het voltallige team en alle medewerkers vreugdevolle
kerstdagen toewensen in familieverband en een gelukkig en gezond nieuw jaar in 2019. We bieden
hierbij onze wensen digitaal aan.

Welzijnszorg en advent
Traditiegetrouw werken we in de advent rond het thema van Welzijnszorg. Dit jaar heeft Welzijnszorg als
slogan: “1 op 5 loopt school in de buitenbaan”. 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
ouders en kinderen die het in onze samenleving niet gemakkelijk hebben.
De leerlingen van de bovenbouw maken kennis met het armoedeweb, spreken samen over sparen, keuzes
maken, kansen krijgen en je talenten inzetten.
We tonen onze solidariteit en zullen op woensdagmiddag 19 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.
Verkeersveiligheid in de schoolomgeving
In onmiddellijke omgeving van de schoolpoort houdt niet iedereen zich aan regeling betreffende het
reglementair parkeren. Vooral aan de kant van de bibliotheek en BKO staan auto’s vaak fout geparkeerd.
Hierdoor wordt de veiligheid van de voetgangers (en vooral de kinderen) vaak in gevaar gebracht. Een paar
weken geleden gebeurde zo bijna een ongeval.
We rekenen erop dat elkeen de veiligheid van alle kinderen belangrijk vindt en zijn medewerking hieraan
verleent.
Varia
 Terugblik sinterklaasfeest
Hartelijk dank aan Sint en Piet voor het mooie en nuttige cadeau dat elke klas mocht ontvangen. Fijn
dat Sint en Piet samen met de ouderraad de handen in elkaar sloegen en zo de kinderen verrasten
met educatief leer- en spelplezier. Dikke merci!


Terugblik grootouderfeest met de sint
Van harte dank aan allen die op één of andere wijze bijdroegen tot het welslagen van ons
grootouderfeest door een helpende hand of een lekkere taart. We appreciëren elke bijdrage. Zo blijft
het haalbaar om een grootouderfeest met optreden te verzorgen.
Na het feest bleven nog enkele schalen achter waarvan we de eigenaar niet kennen. Jullie kunnen ze
afhalen op school in de leraarskamer.
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Rapport in de lagere school
Op vrijdag 21 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: Helm op fluo top! 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 in deze donkere dagen.



Pannenkoekenverkoop
Begin januari starten we traditioneel met onze pannenkoekenverkoop. De kinderen brengen de
inschrijvingsformulieren na nieuwjaar mee naar huis. Met de pannenkoekenverkoop willen we graag
een centje opzij leggen om een koelcel te kunnen aanschaffen om in de zomer de brooddozen van alle
kinderen fris te kunnen houden.
We hopen dat jullie (en familie, vrienden, buren, …) samen met ons lekker willen smullen en ons zo
een steuntje in de rug geven. Reeds hartelijk dank bij voorbaat.



Kerstcreadag en kersttraktatie
Op donderdag 20 december is er in de lagere school een kerstcreadag waarbij de leerlingen kunnen
kiezen uit een aantal workshops en in klas overschrijdende groepen muzische activiteiten doen gelinkt
aan Kerstmis.
Op vrijdagnamiddag 21 december sluiten we zowel in de kleuter- als in de lagere school af met een
gezellig samenzijn en trakteren we de kinderen. Gelieve de leerlingen van de lagere school
daarvoor een beker mee te geven. De kleuters gebruiken hun klasbeker.

Data:
 Maandag 17 december: opendeurdag voor nieuwe peuters van 9u tot 10u en van 17u tot 19u
 Woensdag 19 december: 9.00: kerstviering voor de lagere school in de kerk
11.15: Soep-op-de-stoep-actie ten voordele van Welzijnszorg
 Donderdag 20 december: kerstcreadag in de lagere school
 Vrijdag 21 december:
o VM: rapport in de lagere school
o NM: afsluiten eerste trimester in kerstsfeer
 Dinsdag 8 januari: 1ste leerjaar naar Veilige have: intergenerationeel werken
 Maandag 21 januari:
o 6B – klas van Mr Kurt: VM: infoavond CLB i.v.m. sec. onderwijs voor de leerlingen (ouders welkom)
o 19.30: ouderavond i.v.m. het secundair onderwijs in het auditorium van het gemeentehuis in Aalter
voor ouders van leerlingen in het 6de leerjaar. Deze avond gaat door voor alle vrije basisscholen
van Groot-Aalter
 Dinsdag 22 januari:
o 6A – klas van juf Els: NM: infoavond CLB i.v.m. sec. onderwijs voor de leerlingen (ouders welkom)
 Donderdag 24 januari: infoavond over SCHOOLRIJPHEID. Deze avond wordt verzorgd door de
kleuterleidsters en is bedoeld voor alle ouders met kleuters op school. Ook de toekomstige ouders van
ingeschreven kinderen zullen uitgenodigd worden.
 Vrijdag 25 januari: sportdag in Aalter voor de kleuterschool
 Zondag 27 januari: 9u: instapviering voor alle kinderen die op 19 mei 2019 hun eerste communie doen
 Dinsdag 29 januari: 5de lj: techniek dag met Marc Govaert
 Maandag 4 februari: tweede facultatieve verlofdag
 Woensdag 13 februari: pedagogische studiedag voor de leerkrachten: vrijaf voor de leerlingen
Data om te onthouden:
o zondag 19 mei 2019: Eerste Communie om 9 uur in onze parochiekerk
o zondag 26 mei 2019: schoolfeest
o zaterdag 1 juni: 14u: plechtige communie met vormsel in onze parochiekerk
Met vriendelijke groet, Monique Dhoore
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