NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
EVEN HALT HOUDEN …

MEDEDELINGEN
1.

Familienieuws
We namen afscheid…
Julie D’Halluin nam afscheid van haar overgrootmoeder, Thérèse Allaert, op woensdag 11 september.
We namen op 18 september afscheid van Sahra Nour, een oud-leerlinge van de basisschool.
Onze gedachten gaan uit naar de families. Veel sterkte!

2.

Pluimentijd
Fijn dat jullie met heel wat ouders aanwezig waren op de klassikale oudercontacten. Het
doet deugd te weten dat jullie willen meewerken aan een magisch schooljaar!
Een pluim voor de mensen van het oudercomité die op de klassikale ouderavonden
aanwezig waren om de werking van het oudercomité voor te stellen. Op de eerste
vergadering zagen we enkele nieuwe gezichten. Welkom!

3.

GEEN SCHOOL
Op maandag 7 oktober is er een lokale vrije dag. Die dag is er voor uw kind geen school.
Op woensdag 9 oktober staat er een pedagogische studiedag gepland. Die dag is er geen
school voor uw kind.
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4.

Naschools aanbod – nog enkele vrije plaatsen!
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor muziekinitiatie voor het 2de en 3de kleuter en voor de opmaatjes
voor het 1ste en 2de leerjaar.
 Inschrijven voor de muziekinitiatie voor K2 en K3 kan nog via de website van de school:
www.basisschoolvlaanderen.be.
 Inschrijven voor de opmaatjes voor het 1ste en 2de leerjaar kan via het conservatorium.

5.

Grootouderfeest
Op donderdag 24 oktober gaat het grootouderfeest door. Alle grootouders van de kleuters
worden hierop uitgenodigd. De kleuterjuffen zijn gestart met de voorbereidingen van dit
‘grote feest’. Houd de boekentas van uw kleuter goed in de gaten voor de uitnodiging.

6.

Week van het bos
Van 14 tot en met 21 oktober is het de week van het bos.
Op 17 oktober gaan de kleuters op natuuruitstap naar de Gavers. Die dag gaat het eerste
leerjaar naar een plukboerderij.
Zoek je met het gezin nog een leuke activiteit tijdens de week van het bos, dan kan volgende website
inspirerend zijn: https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos

7.

Boekenbeurs

•
•

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de bibmoeders een boekenbeurs net voor de
herfstvakantie. Op 23, 24 en 25 oktober verandert de gymzaal in een heus
boekenparadijs. Binnenkort krijgt u een foldertje met concrete info.
Met de opbrengst worden er nieuwe boeken gekocht voor in de schoolbibliotheek.
PRAKTISCH:
Tijdens de boekenbeurs gaan de naschoolse activiteiten die normaal doorgaan in de gymzaal door
op een andere locatie. U haalt uw kind na de activiteit best op in de opvang.
De afgehaalden van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar kan je oppikken in het binnenland tijdens de
boekenbeurs.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE BOEKENBEURS:
De kleuters brengen een bezoekje aan de boekenbeurs.
De lagere klassen krijgen een auteur op bezoek of gaan op bezoek naar een boekhandel:
1ste leerjaar
bezoek aan Theoria
op vrijdag 25/10

2de leerjaar
bezoek aan de openbare bib Kortrijk
op vrijdag 25/10
3de en 4de leerjaar
Schrijver Marc de Bel
komt op donderdag 24/10.
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5de en 6de leerjaar
Schrijver Jonas Boets
komt op woensdag 23/10.

8.

Fietsen van de basisschool
We zijn blij te zien dat er heel wat kinderen te voet naar school komen of op het hoekje van de straat
afgezet worden of met de fiets naar school komen.
We vragen aan de fietsers om de fiets steeds in de fietsenkelder te parkeren. Er is een zone
gereserveerd voor de fietsen van de basisschool.
De kinderen die met de fiets naar school komen, worden door een leerkracht naar de
fietsenkelder begeleid na schooltijd. U kunt uw kind opwachten aan de poort in de
Pyckestraat. Deze omgeving is voor onze jonge fietsers iets veiliger dan de Beverlaai.
Het voorplein is beperkt in plaats en daar mogen enkel fietsen van de medewerkers gezet
worden.

9.

De Warmste Week – SAVE THE DATE
Onze school neemt deel aan de warmste week.
Noteer alvast vrijdag 15 november in jouw agenda.
We organiseren een GLOW WALK:
•
Dit is een wandeling voor groot en klein in de omgeving van de school met
‘lekkere’ tussenstops. Vertrekken kan tussen 17.30 en 18.30 uur.
•
Daarna kan je op school genieten van een hapje, drankje en ‘warme’ sfeer.
Inschrijven kan binnenkort via de schoolwebsite. Meer info over het goede doel komt eraan!

10. Infoavond – SAVE THE DATE
Het oudercomité organiseert een infoavond voor de ouders op maandag 25 mei 2019.
De infoavond sluit aan bij het traject dat de school loopt met Hilde Leonard
(www.NAGVopschool.be). Ze neemt ouders mee in het verhaal van Nieuwe Autoriteit en
Geweldloos Verzet.
Alvast een woordje uitleg over de inhoud van de infoavond:
Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mag ik nog eisen van mijn kind? En wat als mijn kind niet doet wat
ik van hem of haar verwacht? Mag ik mijn kind straffen, of moet ik vooral veel praten? Wat als dit niet
helpt en mijn kind gewoon zijn eigen zin doet of de strijd aangaat? Ik voel me soms zo machteloos!
Gezag is in deze tijd geen evidentie meer: niet voor ouders, niet voor leerkrachten en andere opvoeders.
Tijdens deze ouderavond proberen we je de weg te wijzen via het gedachtegoed rond “Nieuwe
Autoriteit” van Haim Omer. “Nieuwe Autoriteit” staat voor een hedendaagse vorm van gezag, met de
focus op aanwezigheid en relatie, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van
steunnetwerken (ouders en school!) en waakzame zorg. Niet boven of naast het kind, maar vanuit een
volhardende aanwezigheid: "het is mijn taak", "ik kan niet toelaten", "ik houd vol".
Na een inspirerende inleiding met tal van voorbeelden, is er ruimte voor uitwisseling en vragen. In de
vragenronde krijgt u heel wat tips mee om thuis toe te passen.
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11. Wist je dat …
• ook dit schooljaar de inkom zal aangekleed worden door de verschillende klassen? In
de maand oktober is het 1ste leerjaar aan de beurt.
• de lagere school gestart is met een nieuwe rekenmethode, REKEN MAAR?
• er drie kinderen een plaats in de top 10 gelopen hebben op de loopcross in Zwevegem:
o Emme Vansteenkiste (3de leerjaar): 6de plaats
o Thomas Dewulf (5de leerjaar): 6de plaats
o Anouk Walcarius (6de leerjaar): 4de plaats
Proficiat met jullie mooie prestatie!
Daarnaast willen we alle deelnemers aan de loopwedstrijd feliciteren! Jullie zijn allemaal
winnaars. We hopen dat je een fijne, sportieve middag had.
• de actie ten voordele van THINK PINK 3 984,79 euro opgebracht heeft? Dankjewel aan iedereen
voor jullie bijdrage aan de actie! Naast een mooi centje voor het goede doel, hebben we ook heel
mooie herinneringen aan de actie.
• het 2de en 5de leerjaar gestart zijn met het tandemlezen?
• JUNTOS een workshop breakdance organiseert voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar? Deze
gaat door op school op vrijdag van 15.15 tot 16.15 uur. De workshop bestaat uit 5 sessies op:
vrijdag 18 oktober, 25 oktober, 8 november, 15 november en 22 november. Op 3 oktober krijgt uw
zoon/dochter een flyer mee met alle info.
• alle brieven die de kinderen krijgen, ook terug te vinden zijn op onze vernieuwde website,
http://www.basisschoolvlaanderen.be/?
• juf Emmy de verloren voorwerpen wekelijks bekijkt? Als er een naam op staat, krijg je jouw
‘verloren voorwerp’ zeker terug. Daarnaast kan je zeker zelf de verloren voorwerpen bekijken.

12. Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
maandag 4 november

Instapdag peuters

dinsdag 5 november

L6: bedrijvenrally

maandag 11 november

WAPENSTILSTAND
Er is GEEN school voor uw kind
L6B: medisch onderzoek (CLB – Kortrijk)
Teamvergadering: geen studie, enkel opvang
L3-L4-L5-L6: swimmathon in Wevelgem (13:00-16:00)

dinsdag 12 november
woensdag 14 november
maandag 18 november
woensdag 20 november

L5-L6: proefwerkenplanning
Oudercomité (leraarskamer – 20 uur)
Pedagogische studiedag!
Er is GEEN school voor uw kind.
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KALENDER OKTOBER
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K-L: schoolfotograaf op bezoek: klasfoto en individuele foto
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
L2-L3-L5: zwemmen
L3-L4-L5-L6: Loopwedstrijd Lange Munte (13:00 – 15:30)
L2-L5: tandemlezen
(13:15 – 13:45)
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15- gymzaal)
L2-L5: tandemlezen
(8:30 – 9:00)
KL: Little Ball Village ( 9:00 – 12:00 – gymzaal)
Lokale vrije dag
Er is GEEN school voor uw kind.
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
pedagogische studiedag
Er is GEEN school voor uw kind.
L3 – L4 – L5 – L6: loopwedstrijd Don Bosco
L6A: medisch onderzoek (8:30 – 11:45 – CLB Kortrijk)
L5-L6: toneel “Knetter” (14:00-15:50 – stadschouwburg Kortrijk)
P: peuterinstuif in Julesklas (16:00 – 18:00)
instapdatum 4/11
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15- gymzaal)
L2-L5: tandemlezen
(8:30 – 9:00)
KL: Little Ball Village ( 9:00 – 12:00 – gymzaal)
Week van het bos
L2-L5: tandemlezen
(11.15 – 11:45)
K2-K3: muziekinitiatie Respiro dell’Arte (16:15-17:15 – vlinderklas)
L1-L2: plankgastjes (16:15 – 17:15 – gymzaal)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
L2-L6-L5: zwemmen
KL: bosdag naar de Gavers
(8:30 – 15:30)
L1: naar de plukboerderij
L2-L5: tandemlezen
(13:15 – 13:45)
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15- gymzaal)
teamvergadering: GEEN STUDIE, WEL OPVANG
L2-L5: tandemlezen
(8:30 – 9:00)
L5-L6: Juntos workshop: breakdance (15:15 – 16:15 – gymzaal)
KL: Little Ball Village (9:00 – 12:00 – gymzaal)
L5: uitstap project WO I in Zonnebeke
(8:15 – 15:45)
L2: boerderijklassen
L4: toneel King Kong (schouwburg Kortrijk – te voet)
K2-K3: muziekinitiatie Respiro dell’Arte (16:15-17:15 – vlinderklas)
L1-L2: plankgastjes ( 16:15 – 17:15 – gymzaal)
schoolraad (19:30 – 21:30 – leraarskamer)
L2: boerderijklassen
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
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23

wo

L2: boerderijklassen (terug omstreeks 15:15)
BOEKENBEURS op school: gymzaal
L1-L4-L3: zwemmen
L5-L6: auteur Jonas Boets op bezoek (L5: 9:15 – 10:15 / L6: 10:30 – 11:30)
L5 – L6: voetbal 4 - 4 (13:00 – 16:00 – Don Bosco)

24

25

do

vr

BOEKENBEURS op school: gymzaal
L3-L4: auteur Marc de Bel op bezoek ( 10:15 – 11:30)
P – K1 –K2 – K3: grootouderfeest (14:00 – 15:45)

L1 t.e.m. L6: rapport gaat mee naar huis
BOEKENBEURS op school: gymzaal
L2-L5: tandemlezen
(8:30 – 9:00)
L1: bezoek aan Theoria (10:00 – 10:45 / 13:30 – 14:15)
L2: bezoek stadsbib Kortrijk ( 9:00 - 10:00/ 10:00 - 11:00)
L5-L6: Juntos workshop: breakdance (15:15 – 16:15 – gymzaal)

26 za
herfstvakantie
27 zo herfstvakantie
28 ma herfstvakantie
29 di
herfstvakantie
30 wo herfstvakantie
31 do herfstvakantie
NOVEMBER
1
2
3
4

vr
za
zo
ma

herfstvakantie / Allerheiligen
herfstvakantie / Allerzielen
herfstvakantie
P: instapdag
Welkom aan de nieuwe peuters!
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