NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019
EVEN HALT HOUDEN …

MEDEDELINGEN
1.

Pluimentijd
Een pluim voor alle kinderen die deelnamen aan de loopwedstrijd(-en).
Enkele kinderen liepen een plaats in de top 10:
• L3: Amélie, Emme
• L4: Marie-Julie
• L5: Alice, Thomas
• L6: Anouk, Angela (1ste plaats!)

2.

Nieuws uit de school
Juf Emmy werkt nog tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie wordt L5B overgenomen door juf
Louise Deplanques. De kinderen kennen haar al, aangezien ze al op onze school aan de slag was in L6B
op donderdag.
Na de herfstvakantie neemt meester Dirk Holvoet op donderdag L6B over. Zo kan meester Mathieu
zijn opdracht als interne mentor verder zetten. Dirk Holvoet kent de KBK-scholen goed, daar hij
mentor lager voor de KBK-scholen was.
Juf Elien Devos (L3B/L4A/L5A) werkt nog tot en met 25 november. Daarna gaat ze in bevallingsverlof.
Haar opdracht wordt overgenomen door juf Jennifer Lagaisse.

3.

Geen school
Op maandag 11 november is er Wapenstilstand. Die dag is er geen school voor uw kind.
Op woensdag 20 november staat er een pedagogische studiedag gepland. Die dag is er
voor uw kind geen school.

4.

De Warmste Week: ons goede doel
Onze school organiseert op 15 november een GLOW WALK ten voordele van DE VAART.
De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor
voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.
Wekelijks ontvangen wij een 120-tal nood hebbende personen/gezinnen, die
doorverwezen worden door het OCMW, Kind en gezin, CAW of andere sociale
organisaties.
Om de veertien dagen mogen zij zich aanbieden om naargelang de gezinssamenstelling en naar eigen
keuze een voedselpakket samen te stellen. Dit komt neer op wekelijkse voedselhulp aan een 350-tal
personen (gezinsleden).
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5.

Week van de ouderen
Op 18 november 2019 start de week van de ouderen.
De kinderen van de lagere school gaan aan de slag om hun grootouders te verrassen met
een fijn kaartje. Dit zal per post opgestuurd worden. We hebben hierbij wel uw hulp nodig.
Meer info volgt.

6.

Inzamelen toners en cartridges
We verzamelen lege inkjets en cartridges op onze school. De verzameldozen vindt u in
de inkom en in de trappenhal. Door deze inzamelactie verdienen we korting bij de
aankoop van didactisch materiaal. Breng daarom samen met nonkels en tantes, oma’s
en opa’s, familie en vrienden zoveel mogelijk lege inkjets en tonercartridges naar de
school. Recyca zorgt ervoor dat deze lege cartridges een nieuw leven krijgen en zo
verminderen we samen de afvalberg. (Opgepast: tonerbussen van kopiemachines mogen hierin niet
verzameld worden).

7.

Wist je dat …
• het 2de leerjaar de inkom zal versieren in de maand november?
• er op 12 november teamoverleg is? Die avond is er enkel opvang.
• we op 20 november meedoen met de swimmathon in Wevelgem? Kinderen van het
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich na de herfstvakantie inschrijven via de schoolwebsite.
• juf Ellen twee navormingen gaf in het kader van goed woordenschatonderwijs in de
kleuterschool?
• het 6de leerjaar deelneemt aan de bedrijvenrally op dinsdag 5 november?
• K3 en L1 naar de Sinterklaasshow gaat kijken op dinsdag 12 november?

8.

Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
zondag 1 december

start Advent

maandag 2 december

L2-L3-L4: proefwerkenplanning

dinsdag, 3 december

Teamvergadering: geen studie, enkel opvang

woensdag 4 december

L5 – L6: hockey in III Hofsteden (13:00 – 16:00)

donderdag 5 december
vrijdag 6 december

KL – L1 – L2: Sint op school (9:00 – 12:00)
L3 –L4 –L5 –L6: Sintfilm in Kinepolis (9:00 – 11:30)
L5 – L6: start proefwerken

maandag 9 december

L1 – L2 –L3 –L4: start proefwerken

donderdag 12 december

P: peuterinstuif (16:30 – 18:00)
instapdatum 06/01 en 04/02
K2: toneel “Wolk” (14:00-15:00 – Scala Pluimstraat)

maandag 16 december
maandag 16 december donderdag 19 december
donderdag 19 december

L3: sportklassen in de Lange Munte

vrijdag 20 december

Start kerstvakantie om 15.00 uur

KL en L: oudercontact met kerstborrel (16:30 – 21:00)
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KALENDER NOVEMBER

TIP: HANG MIJ AAN DE KOELKAST
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herfstvakantie/ Allerheiligen
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herfstvakantie/ Allerzielen
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herfstvakantie
P: instapdag
Welkom aan de nieuwe peuters!
K2-K3: muziekinitiatie Respiro dell’Arte (16:15-17:15 – vlinderklas)
L1-L2: plankgastjes (16:15 – 17:15 – gymzaal)
L6: bedrijvenrally (vertrek om 8.00 uur – terug omstreeks 16.15 uur)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 – vlinderklas)
L2-L4-L6: zwemmen
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L2-L5: tandemlezen
(13:15 – 13:45)
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15- gymzaal)
L5-L6: Juntos – breakdance (16:15 – 17:15 - gymzaal)
KL: Little Ball Village (9:00 – 12:00 - gymzaal)
WAPENSTILSTAND
Er is GEEN school voor uw kind
L6B: medisch onderzoek (CLB Kortrijk – lunchpakket meebrengen)
K3 en L1: Sinterklaasshow (schouwburg)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 – vlinderklas)
Teamvergadering: geen studie, enkel opvang
L2-L3-L5: zwemmen
L2-L5: tandemlezen
(13:15 – 13:45)
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15 - gymzaal)
L2-L5: tandemlezen
(8:30 – 09:00)
L5-L6: Juntos – breakdance (16:15 – 17:15 - gymzaal)
GLOWWALK ten voordele van de Warmste Week (vertrek tussen 17:30 en 18:30)
KL: Little Ball Village (9:00 – 12:00 - gymzaal)
L5-L6: proefwerkenplanning
L2-L5: tandemlezen
(13:15 – 13:45)
K2-K3: muziekinitiatie Respiro dell’Arte (16:15-17:15 – vlinderklas)
L1-L2: plankgastjes (16:15 – 17:15 – gymzaal)
Oudercomité (leraarskamer – 20:00)
start week van de ouderen
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 – vlinderklas)
Pedagogische studiedag!
Er is GEEN school voor uw kind.
L3-L4-L5-L6: swimmathon in Wevelgem (13:00-16:00)
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L2-L5: tandemlezen
(13:15 – 13:45)
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15 - gymzaal)
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L2-L5: tandemlezen
(08:30 – 09:00)
L5-L6: Juntos breakdance – LAATSTE LES (16:15 – 17:15 - gymzaal)
KL: Little Ball Village (9:00 – 12:00 - gymzaal)
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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)
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 – vlinderklas)
L2-L3-L5: zwemmen
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L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15- gymzaal)
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KL: Little Ball Village (9:00 – 12:00 - gymzaal)
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