NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2022
EVEN HALT HOUDEN ...

NIEUWS UIT DE SCHOOL
Het ziekteverlof van juf Emmy (5B) werd verlengd tot en met 30/11/2022.
Het ziekteverlof van juf Ellen (K3A) werd verlengd tot en met 23/12/2022.
Het ziekteverlof van juf Ann Rogé (zorgbegeleider lager) werd verlengd tot en met
23/12/2022.
De huidige interims van de afwezige teamleden, blijven verder de vervanging op
zich nemen.
Juf Ine start na haar zwangerschapsverlof opnieuw in de Nijntjesklas op
18/11/2022. We danken juf Angélique Dewerchin voor de prima vervanging
tijdens haar afwezigheid.
Juf Elien Vanderstichele start na haar zwangerschapsverlof opnieuw op
9/11/2022 als kinderverzorgster bij de kleuters. Juf Nina verving haar zeer goed
in deze taak. Juf Nina blijft op onze school het middagtoezicht en de opvang
doen.

DANKJEWEL!
Voor de vakantie werd naar jaarlijkse traditie de boekenbeurs
georganiseerd. Een dikke dankjewel aan alle bib-ouders voor de vlotte
organisatie van deze beurs! Het was een succes. De opbrengst van de
boekenbeurs gaat naar de aankoop van nieuwe boeken in de schoolbib.
Dankjewel aan het oudercomité om mee te helpen bij de afbraak van
de boekenbeurs.
Je kon die week ook naar de spaghettiavond ten voordele van de
meerdaagse schoolreizen. Dankjewel aan alle juffen en meesters die
zich hebben ingezet om deze avond te organiseren. Ook een dankjewel
aan de mama van Sky (2A) die zorgde voor de lekkere spaghetti en onze
schoolkok die achter de schermen heel wat werk verrichtte ...
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VOORLEESWEEK - 19 TOT 27 NOVEMBER

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.
In bib Kortrijk zijn er heel wat vrijwilligers en medewerkers die mooi en
graag verhaaltjes vertellen. Luister je mee?
Beluister en bekijk hier de digitale prentenboeken
Heropening bib & Voorleesuurtjes
Na renovatiewerken heropent de centrale bib (Leiestraat 30) op maandag 14
november de deuren voor het publiek.
Zijn je kinderen dol op verhaaltjes? Dan is er goed nieuws, want ook dit
najaar kunnen ze genieten van een voorleesuurtje: binnen, buiten of
meertalig.
Bekijk hier de verschillende voorleesuurtjes
Op onze school lezen de bibouders voor in de klassen. We verwelkomen
hen al in de week na de herfstvakantie.

ELP BRASA
BRASA is een project met aandacht voor het mentale welzijn van kinderen en
jongeren. Het biedt een laagdrempelig individueel & groepsaanbod waarbij
eerstelijnspsychologen en - pedagogen kinderen en jongeren kunnen helpen
hun eigen veerkracht terug te vinden of te versterken.
Het groepsaanbod is GRATIS!
Naar de website van BRASA

PROEFWERKENPERIODES
Proefwerken Kerst
L1 en L5: ma 12/12 t.e.m. vr 16/12
L2 en L3: do 15/12 t.e.m. di 20/12
L4: di 13/12 t.e.m. ma 19/12
L6: ma 12/12 t.e.m. ma 19/12
Oudercontact kleuter en lager:
donderdag 22 december 2022

Proefwerken juni
L1 en L3: ma 19/6 t.e.m. vr 23/6
L2: do 15/6 t.e.m. di 20/6
L4: wo 14/6 t.e.m. di 20/6
L5: vr 16/6 t.e.m. vr 23/6
L6: ma 12/6 t.e.m. ma 19/6
Oudercontact kleuter, L2, L4, L6:
donderdag 22 juni 2023
Oudercontact L1, L3 en L5: woensdag 28 juni
2023

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 november is het 1e leerjaar aan de beurt.
... er heel wat verloren voorwerpen in de inkom staan uitgestald? Stimuleer
uw kind om een kijkje te nemen of kom zelf eens neuzen. Alles wat niet weg
is op donderdag 10 november wordt geschonken aan het goede doel.
... genaamtekende spullen een grotere kans hebben om terug bij de
eigenaar terecht te komen?
.... 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.
... er heel wat kinderen deelgenomen hebben aan de loopwedstrijden? We
haalden zelfs enkele podiumplaatsen! Proficiat aan alle deelnemers.

BEN JIJ ZICHTBAAR IN HET VERKEER?
Vanaf nu wordt het alleen maar donkerder. Schitter in het verkeer
en ga goed verlicht de weg op. Zo verminder je de kans op een
aanrijding enorm en jij verdient het om te worden gezien.
Opvallen in het verkeer is van super belang!
We verwachten dat elke kleuter en elke leerling van de
lagere school de fluojas draagt bij aankomst op school en bij
het vertrek naar huis.
WIN JOUW GRATIS SET ZEPPE & ZIKKI KNIPPERLICHTJES

INZAMELEN OP SCHOOL: KLEINE BATTERIJEN
In onze inkomhal vind je een verzamelbox voor
lege batterijen.
Zoals je misschien kan verwachten, gelden op
scholen de ‘strengste’ regels. Daar mag je enkel
de kleine huis-tuin-en-keuken-batterijen
binnenbrengen, zoals AA-, AAA-, 9 voltbatterijen
en knoopcellen. Dat zijn gelukkig wel de
batterijtjes waar je het meest mee in aanraking
komt voor je huishoudelijke toestellen.
Bebat ontwikkelde een spaarprogramma speciaal voor scholen: voor elke
ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen krijgt je school 1 punt. Die gespaarde
punten kunnen we inruilen voor materiaal voor de school.
Spaar je mee?

KALENDER NOVEMBER
Maandag 30/10
t.e.m. zondag 6/11

Herfstvakantie
Peuters: instapdag. Welkom aan de nieuwe peuters!
K3, L1 en L2: 14:00 uur: Sinterklaasshow - Schouwburg

Maandag 7/11

Dinsdag 8/11

L3: sportklassen - Lange Munte
Zwemmen: L4
Naschools aanbod L4 tot L6: 16.15 uur: typelessen Hanver
Bibouders lezen voor in de kleuterklassen, L1, L2, L3 en L4
L3: sportklassen - Lange Munte
Naschools aanbod: Rollebolle + Opmaatjes

Woensdag 9/11

L3: sportklassen - Lange Munte
Zwemmen: L1A, L2A, L3A

Donderdag 10/11

L3: sportklassen - Lange Munte
Naschools aanbod: Sportmix

Vrijdag 11/11

Wapenstilstand - Geen school

L1 tot L6: Schoolparlement
Maandag 14/11 Zwemmen: L4
Naschools aanbod L4 tot L6: 16.15 uur: typelessen Hanver

Dinsdag 15/11

L5: Uitstap Passchendale
L4: Workshop LEGO WeDo - Vives
Naschools aanbod: Rollebolle + Opmaatjes
16.15 uur: personeelsvergadering - geen studie, wel opvang

Woensdag 16/11
Donderdag 17/11

Pedagogische studiedag - Geen school
Naschools aanbod: Sportmix

Week van de senioren
Maandag 21/11 Zwemmen: L4
Naschools aanbod L4 tot L6: 16.15 uur: typelessen Hanver
Dinsdag 22/11
Woensdag 23/11

Naschools aanbod: Rollebolle + Opmaatjes
Zwemmen: L1B, L2B, L3B
Namiddag: Hockeywedstrijd L5 en L6 - Drie Hofsteden

Donderdag 24/11
Maandag 28/11

dinsdag 29/11

Woensdag 30/11

Naschools aanbod: Sportmix
Zwemmen: L4
Naschools aanbod L4 tot L6: 16.15 uur: typelessen Hanver
Maandafsluiter november
Naschools aanbod: Rollebolle + Opmaatjes
Zwemmen: L1A, L2A, L3A
Namiddag: Swimmathon L3 tot L6- Wevelgem

EVEN VOORUITBLIKKEN
BELANGRIJKE DATA DECEMBER
Donderdag 1/12

Sintfeest op school (KL, L1, L2)
Sintfilm (L3, L4, L5, L6)
Wegens het Sintfeest geen studie op deze dag, wel opvang.

Donderdag 8/12

16.15 uur: Personeelsvergadering (geen studie, wel opvang).

12/12 tot 20/12

Proevenperiodes lagere klassen.

Maandag 12/12

14.00 uur: Toneelvoorstelling 3e leerjaar (Schouwburg)

Donderdag 15/12

16.15 uur: Peuterinstuif

Donderdag 22/12

16.00 uur - 20.00 uur: Oudercontact kleuter en lager
én sfeervol moment op de kleuterspeelplaats!

26/12/2022 t.e.m.
8/1/2023

Kerstvakantie

