NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
EVEN HALT HOUDEN …
Liefde is
troost in droefheid,
stilte in tumult,
rust in onrust,
hoop in wanhoop.
(Henry Drummond)

MEDEDELINGEN
1.

Nieuws uit de school
Het ziekteverlof van juf Hanne Vande Velde (L3A) is verlengd tot aan de krokusvakantie. Juf Julie
Dekoker neemt de interim verder op.

2.

Familienieuws
De schoonvader van onze kinderverzorgster, juf Sophie Vanneste, is op 26 januari overleden. Hij werd
95 jaar.
Tot pijn en verdriet zachtjes overgaan in dankbare herinneringen … Onze oprechte deelneming!

3.

Pluimentijd
Een pluim voor alle vrijwilligers die zich aandienden om mee te werken aan het
niveaulezen voor het 3de en 4de leerjaar. Ondanks jullie bereidwilligheid hadden we
te weinig vrijwilligers om het project te laten doorgaan. Misschien volgend jaar?

4.

Niveaulezen wordt slingerlezen en leespromotie
De sterke lezers van het 3de en 4de leerjaar gaan samen lezen met kinderen van het eerste leerjaar.
De overige kinderen van het 3de en 4de leerjaar doen aan slingerlezen. Dit gaat van start op dinsdag 4
februari en eindigt op vrijdag 20 maart. De kinderen krijgen in die periode twee leesmomenten in de
week op dinsdag en vrijdag. Het slingerlezen zal afgewisseld worden met leespromotie. Dit zal o.a.
gaan om voorlezen, boekpromotie, boekenpuzzels en zinnenspelletjes.
TO DO: De kinderen brengen één (of meerdere) genaamtekende boeken mee naar de klas. Laat jouw
kind zelf een boek kiezen op basis van zijn/haar interesses. Strips, informatieve boeken,
moppenboeken, luisterboeken, kindermagazines, fictie … alles kan!
Hoe kies je een geschikt boek? Gebruik de vijfvingertest! Hoe werkt het? Het kind leest de
eerste bladzijde van het boek. Alle woorden die te moeilijk zijn om te lezen, telt het op de
vingers. Meer dan 5 vingers bij het lezen van een bladzijde? Dan kiest het kind beter een
ander boek.
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5.

SAVE THE DATE: OUDERAVOND ‘OPVOEDEN ANNO 2020’
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?
Herkenbaar? Het oudercomité organiseert een infoavond voor de ouders op maandag
25 mei 2020. 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.

6.

Inschrijven schooljaar 2020-2021
Heeft u een kind geboren in 2018 en zit er al een broer of zus in de school van je
keuze? Dan kan je nog inschrijven tot en met vrijdag 7 februari 2020. Je moet niet eerst
aanmelden. Je plaats is gegarandeerd. Je maakt best een afspraak met de school voor je
komt inschrijven. Dit is ons telefoonnummer: 056 24 96 61. Niet ingeschreven binnen deze periode?
Dan meld je aan via de website. Je plaats is dan niet langer gegarandeerd.
Kinderen geboren in 2018 of kinderen die in het schooljaar 2020-2021 van school willen
veranderen melden aan. Dit kan van maandag 2 maart 2020 vanaf 10.00 uur tot en met
dinsdag 31 maart 2020 om 12 uur ‘s middags.
Meer info? www.naarschoolinkortrijk.be

7.

Peuterinstuif én infomoment voor ouders die interesse hebben in onze school
Heeft u een peuter die instapt op 2 maart of 20 april 2020? Dan zijn jullie welkom op
donderdag 13 februari. Vanaf 16.15 uur ontvangen juf Cindy en juf Ine u en uw peuter
in de peuterklas.
Bent u een ouder die overweegt om uw peuter in onze school in te schrijven of kent u
mensen die interesse hebben in de school? Dan zijn die welkom op het infomoment op
donderdag 13 februari. We ontvangen u graag in de gymzaal.
Dit is het programma:
Tijdstip 1
16.30 uur
16.50 uur
17.15 uur

8.

Tijdstip 2
17.15 uur
17.35 uur
18.00 uur

Uitleg over de visie en werking van de school door de directeur
Rondleiding in de school: sfeer opsnuiven
Afsluiten in de peuterklas: vragen

Carnaval
We vieren carnaval op vrijdag 21 februari.
De kleuters mogen ’s morgens verkleed naar school komen.
De kinderen van de lagere school verkleden zich na de middag.
Voor we plezier maken, nog enkele afspraken.
Dit zien we liever niet:
• schmink laat je best thuis
• accessoires zoals zwaarden, pistolen, …
• confetti
• pakjes uit één stuk. Deze maken het toiletbezoek voor uw kind moeilijker.
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9.

Wist je dat …
• het 3de leerjaar in februari verantwoordelijk is voor de aankleding van de inkom?
• de Eerste Communie gepland staat op zondag 10 mei 2020 omstreeks 11.00 uur in de SintRochuskerk?
• Spinrag, het kinderkunstenfestival, doorgaat van 21 februari tot en met 1 maart 2020? Meer info
kan je nalezen op www.spinrag.be .
het schoolfeest doorgaat op zaterdag 28 maart 2020? Dit jaar zullen wetenschap en magie
het schoolfeest betoveren en dit onder de titel ‘HOKUS POKUS, BOEM!’ Benieuwd naar meer?
Hou deze datum alvast vrij in jouw agenda.
we vragen om je aan te melden in het secretariaat als je tijdens de schooluren in de school moet
zijn? Ook laatkomers melden zich steeds eerst aan in het secretariaat.
er enkele bijsturingen zijn in functie van het nieuwe scansysteem in de opvang? Je betaalt 0,50
cent per begonnen kwartier. Kinderen worden vanaf nu uitgescand als je als ouder aankomt in de
opvang. Je meldt je dus best aan bij de leerkracht aan de witte deur, als je jouw kind(-eren) komt
ophalen in de opvang. Wie niet aanmeldt bij de leerkracht, wordt niet uitgescand. We doen er
alles aan om het uitscannen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

•

•
•

10. Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
MAART 2020
2
ma
P – K1: toneel (schouwburg, 14:00 - 15:00)
Instapdag
3
di
L4A: muzisch labo (Texture, 9:00 - 15:00)
K2: rollebolle (Lange Munte, 13:00 - 15:45)
4
wo
L1-L4-L6: zwemmen
10

di

L4B: muzisch labo (Texture, 9:00 - 15:00)

11

wo

12

do

17

di

L1-L3-L5: zwemmen
L6: bezoek aan RHIZO Lyceum OLVV (9:15 - 11:15)
K2: uitstap naar bakkerijmuseum (Veurne, 8:00 - 12:00)
K + L: teamvergadering
Enkel opvang, GEEN STUDIE!
Oudercomite (leraarskamer, 20:00)

18

wo

L1-L4-L6: zwemmen
L5 -L6: minivoetbal (III Hofsteden, 13:00 - 16:00)

19

do

Lager: kangoeroewedstrijd

23

ma

L6: uitstap filmmuseum + Koers (Roeselare)

25

wo

L1-L3-L5: zwemmen

28

za

SCHOOLFEEST: Hokus Pokus BOEM !!
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KALENDER FEBRUARI
1
2
3

za
zo
ma

4

di

5

wo

peuters: instapdag! We heten 3 nieuwe peuters welkom!
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L2-L4-L6: zwemmen

6
7

do
vr

L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
Nieuwjaarsfuif (20:20 in de gymzaal)

8
9
10

za
zo
ma

KL: Little Ball Village ( gymzaal 9:00-12:00)

11

di

12

wo

Lokale vrije dag => GEEN SCHOOL!

L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
Schoolraad (19:30 - 21:00 in de leraarskamer)
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
Teamvergadering lager => Enkel opvang, geen studie!
L2-L3-L5: zwemmen
peuters en K1: Naar de kinderboerderij (9:00 - 11:30, Bokkeslot in Deerlijk)

13

do

14
15
16
17

vr
za
zo
ma

18

di

19

wo

20

do

21
22
23
24
25
26
27
28
29

vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za

L6: bezoek aan het PTI (9:00 - 12:00)
L1: toneel ‘Omajacht’ (14:00 – 15:00 in OC Lange Munte)
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 – 17:15 in de gymzaal van het secundair)
peuters: peuterinstuif en infomoment (16:15 - 18:00 in de Julesklas)
instappers 02/03 en 20/04
KL: Little Ball Village (gymzaal 9:00 - 12:00)
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
L1A: medisch onderzoek op school
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L2-L4-L6: zwemmen
L6: oudercontact i.f.v. voorlopige studiekeuze
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
KL en L: Carnaval
start krokusvakantie

Aswoensdag: start vasten
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