NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2022
EVEN HALT HOUDEN ...
Als je in het bos
de stilte om je heen kan voelen
bomen in een mooie herfstkleur
kan bewonderen
dan heeft de natuur
jouw hart zachtjes aangeraakt.
Paula Hagenaars

NIEUWS UIT DE SCHOOL
Het ziekteverlof van mevrouw Lindsey werd verlengd tot en met 23/12/2022.
Het ziekteverlof van juf Emmy werd verlengd tot 30/10/2022.
Het ziekteverlof van juf Angelique Plovier werd verlengd tot en met 14/10/2022.
De huidige interims van de afwezige teamleden, blijven verder de vervanging op zich
nemen.
Juf Anouck (slaapklasje) werd op 10/09 mama van Jacob. Proficiat!

KLEINE WIELTJES

Vanaf dinsdag 4/10 zijn de kleine wieltjes voor
de lagere school terug. De leerlingen mogen
hun step, rolschaatsen of skateboard
meebrengen. Beschermende kledij is zeker ook
aan te raden.
Probeer zoveel mogelijk te naamtekenen, zo
vindt iedereen zijn materiaal terug op het einde
van de dag.
De wieltjes en het bijhorende materiaal zetten
de leerlingen op de speeplaats. Op het einde
van de dag nemen ze dit weer mee naar huis.

DE BOEKENBEURS
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het team van de
bibouders een boekenbeurs op onze school. Iedereen is
welkom van woensdag 19 oktober tot en met vrijdag
21 oktober. Je kan er boeken van verschillende auteurs
voor verschillende leeftijden kopen.
Wie dit jaar eens op tijd wil zijn voor de pakjes onder de
kerstoom, het is het moment!
Er worden ook heel wat activiteiten gekoppeld aan de boekenbeurs:
voorleesmomenten voor de kleuters
L1gaat op donderdag 21 oktober op uitstap naar Theoria.
Schrijfster Laila Koubaa komt vertellen voor L2, L3 en L4 op vrijdag 21/10.
Schrijver en illustrator Carll Cneut geeft een voordracht voor L5 en L6 op donderdag 20/10.

BUITEN TURNEN VOOR DE LAGERE KLASSEN
Omdat de boekenbeurs doorgaat in de gymzaal van onze school, zullen de leerlingen
tijdens deze 4 dagen buiten turnen. Gelieve sportieve kledij aan te doen, aangepast
aan het weer en dit van dinsdag 18/10 tot en met vrijdag 21/10.

WIJ ZOEKEN BIB(GROOT)OUDERS
De bibouders en wij zijn samen op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Om de werking van onze schoolbib te kunnen verwezenlijken zijn extra helpende
handen noodzakelijk.
De schoolbib openhouden, voorlezen in de klassen, boekenpakketten samenstellen,
de boekenbeurs organiseren, kinderen warm maken voor boeken en verhalen... .
Lijkt het iets voor jou? Of spreekt een bepaald deeltje van de opdracht je wel aan?
Ken je iemand die dit wel zou zien zitten?
Neem dan contact op met juf Elien (elien.devos@kbkscholen.be) of juf Caroline
(caroline.demolie@kbkscholen.be).

STUDIE
De studie draait weer op volle toeren. Graag willen wij nog meedelen dat het niet de
bedoeling is dat de leerlingen eerst naar huis gaan en dan terugkomen om naar de
studie te gaan.
Leerlingen die in de studie blijven, gaan eerst naar de speelplaats. Bij het belsignaal
gaan ze naar de afgesproken plaats op de speelplaats. Een juf pikt hen op om samen
met hen naar het juiste lokaal te gaan.
Omdat de studie in alle rust zou kunnen verlopen, laten we niet toe dat kinderen
tijdens de studie opgehaald worden. U kan uw kind na de studie opwachten in de
trappenhal.

SPAGHETTIAVOND

Deze avond ten voordele van de meerdaagse
uitstappen, gaat door op 21 oktober 2022.
Heel binnenkort ontvangt u meer info om in te
schrijven.

#DVDJB

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Op 21 oktober 2022 vieren we de dag van de Jeugdbeweging. De leerlingen mogen dan
tonen hoe trots ze zijn op alle jeugdbewegingen en mogen in hun uniform naar school
komen.

MAANDAFSLUITER

Dit schooljaar vieren we telkens op het einde van de maand de jarigen van de maand. Ook
zetten we de buddy's die zich ingezet hebben bij de middagpauze van de kleuters of bij de
spelwinkel eens extra in de bloemetjes!
Vrijdag 30/09 september ging de eerste maandafsluiter door.

WEEK VAN HET BOS

Ben je met het gezin nog op zoek naar leuke activiteiten tijdens deze week, dan kan
volgende website inspirerend zijn: https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos

SPEELPLAATSBEMIDDELAARS
Wij stellen ons graag even voor.
Wij zijn Renée, Ophélie, Noor, Noora, Anna, Dounya, Camille, Elvio, Matthias, Vince en
Jessica. Zorgcoördinator juf Nele gaf ons een opleiding tot speelplaatsbemiddelaar.
Vanaf volgende week gaat onze taak echt van start. We helpen de kinderen op de
speelplaats bij kleine probleempjes. We leerden hoe we dit best aanpakken.
Oproep: we willen voor de kinderen herkenbaar zijn op de speelplaats. We
maakten een ontwerp voor een pet (voor de zomer) en een muts (voor de
winter). Ken jij iemand die dit voor ons kan maken?
Laat het weten aan juf Caroline (caroline.demolie@kbkscholen.be)

MAALTIJDEN OP SCHOOL
Bij de start van het schooljaar, vulde u voor uw kind(eren)
de online intekenlijst in. Hierin gaf u aan of uw kind warm
eet op school of boterhammen. Het is de bedoeling dat
dit gevolgd wordt.
We merken dat deze keuze soms afwijkt afhankelijk van
wat er op het menu staat.
Dit zorgt echter voor problemen naar organisatie.
De kok bestelt de ingrediënten op basis van de
intekenlijst en dit telkens twee dagen vooraf. Als het
echte aantal kinderen dat warm eet, veel groter is dan
eerst opgegeven, is de bestelde hoeveelheid
onvoldoende. De kok vult dan last-minute aan met iets
anders. Maar dit stond natuurlijk niet op het menu ... en
dit is niet zo fijn voor kinderen die hoopten te eten wat
op het menu stond.

HET OUDERCOMITÉ
Op donderdag 29 september ging het eerste oudercomité van dit schooljaar door. We
waren blij met de grote opkomst, de nieuwe gezichten en de enthousiaste ideeën.
Hannes Coudenys (papa van Rae Morris - L3) en Isabel Vermeersch (mama van Emme - L6,
Manu - L4, Loïc en Remi - L3) nemen in een 'duobaan' het voorzitterschap van het
oudercomité op zich. Dankjewel!

VERWARMING

Net zoals de huisgezinnen, gaat ook de school verstandig en
spaarzaam om met de dure energie. Daarnaast blijven we
verluchten in de klassen.
Een extra warme trui voor in de klas is dus zeker een goed plan.

WIST JE DAT ...
... ook dit schooljaar de inkom zal aangekleed worden door de verschillende klassen? In de
maand oktober zijn de kleuters aan de beurt.
.... alle brieven terug te vinden zijn op onze website?
.... als uw kind medicatie moet krijgen op school, uw dokter en uzelf een formulier dient in
te vullen? Dit kunt u terugvinden op onze website. Als we dit formulier niet hebben, mogen
we geen medicatie toedienen.
.... de kinderen ook bij minder mooi weer buiten spelen en te voet naar het zwembad gaan
op maandag of woensdag? We vragen om uw kind kledij aan te doen aangepast aan het
weer.
... genaamtekende spullen een grotere kans hebben om terug bij de eigenaar terecht te
komen?
... er heel wat kinderen deelgenomen hebben aan de loopwedstrijden? We haalden zelfs
enkele podiumplaatsen! Proficiat aan alle deelnemers.

LAATKOMERS

De school start om 8.25 uur. We zien elke
dag aan de schoolpoort heel wat laatkomers.
Dit is niet fijn voor uw kind maar het stoort
bovendien het lesgebeuren van de klas.
Zo missen alle kinderen belangrijke tijd.
We dringen er op aan dat iedereen op tijd
komt.
Het drukke verkeer wordt vaak als schuldige
aangeduid. Het verkeer zal druk blijven,
vroeger vertrekken is de enige goede oplossing.
We hopen echt op uw medewerking hierin!

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE
Vanuit de Beverlaai is het niet
meer mogelijk om de SintSebastiaanslaan met de auto
rechts in te rijden. Dit is enkel nog
toegelaten voor de bussen van het
openbaar vervoer, fietsers en
bromfietsers.

EVEN VOORUITBLIKKEN
BELANGRIJKE DATA NOVEMBER
31 oktober t.e.m. 6 november

herfstvakantie - GEEN school

7 t.e.m. 10 november

L3: sportklassen

dinsdag 8 november

L4 tot L6: start naschools aanbod typelessen

vrijdag 11 november

Wapenstilstand - GEEN school

dinsdag 15 november

L5: uitstap Passchendaele
Personeelsvergadering - geen studie, wel opvang

woensdag 16 november

pedagogische studiedag - GEEN school

KALENDER OKTOBER
maandag
3/10

Lokale vrije dag - GEEN school

dinsdag
4/10

L4 : kleine wieltjes
Naschools aanbod Rolle Bolle (K2-K3)
Naschools aanbod Opmaatjes

woensdag
5/10

Dag van de leerkracht
L1A - L2A - L3A: zwemmen
Loopcross Zwevegem

donderdag
6/10

L5: kleine wieltjes
Naschools aanbod Sportmix (L1-L2-L3)

vrijdag
7/10
maandag
10/10

dinsdag
11/10

L6: kleine wieltjes
Kleuters: uitstap naar het bos.

Pedagogische studiedag - GEEN school

L1 : kleine wieltjes
L4 - L5: voorstelling Schouwburg
KL + L1 en L2: boekentaszegening
Naschools aanbod Rolle Bolle (K2-K3) + Naschools aanbod Opmaatjes

woensdag
12/10

L1B - L2B - L3B: zwemmen
Loopcross Don Bosco

donderdag
13/10

L1: naar de appelboer
L2.: kleine wieltjes
Naschools aanbod Sportmix (L1-L2-L3)

vrijdag
14/10
maandag
17/10

dinsdag
18/10

woensdag
19/10
donderdag
20/10

L3: kleine wieltjes

L4: zwemmen
L5: kleine wieltjes
Personeelsvergadering: geen studie, wel opvang
Schoolfotografie
L4: kleine wieltjes
Naschools aanbod Rolle Bolle (K2-K3)
Naschools aanbod Opmaatjes
Start boekenbeurs (gymzaal)
Bibouders lezen voor voor de kleuterklassen
L1A - L2A - L3A: zwemmen
Boekenbeurs (gymzaal) - Auteur op bezoek: Laila Koubaa (L2-L3-L4)

Naschools aanbod Sportmix (L1-L2-L3)
L6: kleine wieltjes

KALENDER OKTOBER
vrijdag
21/10

maandag
24/10

dinsdag
25/10
woensdag
26/10

Boekenbeurs (gymzaal): auteur op bezoek: Carll Cneut (L5 - L6)

Dag van de jeugdbeweging
L1: kleine wieltjes

L4: zwemmen
L2: kleine wieltjes

Naschools aanbod Rolle Bolle (K2-K3)
Naschools aanbod Opmaatjes
L3: kleine wieltjes
L1B - L2B - L3B: zwemmen

donderdag
27/10

Naschools aanbod Sportmix (L1-L2-L3)
L1: oudercontact

maandag
31/10

herfstvakantie (tot en met zondag 6/11)

