Datum: 23 januari 2015
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief januari/ februari

Beste ouders,
De maand januari is al ver gevorderd en de maand februari staat voor de deur. Een maand die erg
bijzonder zal worden. Er staan immers enkele erg leuke evenementen op het programma, wat ook
wel wat drukte met zich meebrengt. Daarom maak ik nu al even de tijd om jullie op de hoogte te
brengen van de volgende nieuwtjes:
-

Ondertussen is juf Ines er reeds enkele maanden tussenuit. Voor haar brengt het jaar 2015
beterschap in haar gezondheid en zal ze weldra haar taak als juf terug opnemen in K5. Dit zal
dan halftijds zijn aan de zijde van juf Natasja. Zij zullen week om week de klas onder hun
vleugels nemen.

-

Ook voor juf Annemie brengt het nieuwe jaar opnieuw goede moed om haar taak terug op te
nemen. Vermoedelijk zal zij zich na de krokusvakantie opnieuw ontfermen over onze
allerkleinsten in K1.

-

In het eerste leerjaar van juf Liesbet werden de kinderen verrast met enkele Deugnietjes. Kijk
maar op onze schoolsite.

-

Op donderdag 15 januari was er een MEDOC-vergadering. Lees het verslag op de schoolsite.

-

Op donderdag 22 januari vond het ‘KiParle’ plaats. Er wordt samen gewerkt aan een ‘antpest-lied’ en er werden alweer een heleboel leuke ideeën geopperd om de speeltijden
duidelijk en leuk te maken. Er wordt door de zesdeklassers nog gewerkt aan het verslag dat
dan volgende week op de schoolsite te lezen zal zijn.

We blikken graag ook even terug op:
-

Het schaatsen met heel de lagere school op dinsdag 13 januari. Het is iets waar elk jaar naar
uitgekeken wordt. Je ziet dan ook aan de gezichten van de kinderen dat ze ervan genieten. Al
is het voor de allerkleinsten toch steeds een uitdaging om recht te blijven op het gladde ijs.
Op onze schoolsite kan je genieten van heel wat sfeerbeelden.

KLOOSTERTUIN
Na de kerstvakantie werd de kloostertuin voor het eerst als extra speelruimte voor onze kinderen in
gebruik genomen. De kinderen zijn duchtig op verkenning gegaan met vaak wat vuile schoenen en
broeken tot gevolg. Daaruit werd duidelijk dat er meer afspraken nodig zijn om van deze ruimte een
stuk ‘rustige’ speelplaats te maken. Dit werd dan ook gisteren in het KiParle besproken. Een aantal
duidelijke actiepunten kwamen daaruit waar we als school zeker mee aan de slag gaan.
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VERKEER
Vele kinderen in onze school verdienden tot nu toe al een ‘10 op 10’ voor het ‘schitteren’ tijdens
deze donkere dagen. Doe zo voort! Er volgen nog enkele onverwachte tellingen, dus blijf aandacht
hebben voor de veiligheid van onze kinderen.
CARNAVAL
Noteer vrijdag 13 februari zeker in je agenda. Naar jaarlijkse gewoonte zal onze carnavalstoet aan de
school vertrekken omstreeks 13u30. Meer info volgt in een brief op maandag 9 februari.
Omdat voor de kleuterjuffen op dit moment alles in het teken staat van het circus kan u wel
begrijpen dat zij dit jaar uitzonderlijk niet voor de outfits van de kleuters kunnen zorgen. Dit wordt
volgend schooljaar zeker goedgemaakt. Voor dit schooljaar vragen we dus een kostuum naar keuze
te voorzien voor uw kleuter, net zoals voor de leerlingen in de lagere school. Bedankt voor uw begrip.
SOEP
Vanaf donderdag 5 februari zullen de kinderen van de lagere school de kans krijgen om verse soep te
eten tijdens de middag in de refter, dit gedurende 8 donderdagen (tot aan de Paasvakantie). We
proberen dit uit en indien dit haalbaar blijkt en succes heeft, starten we volgend schooljaar bij de
start van de winterperiode. Brief volgt met de gelegenheid tot aankoop van een soepkaart (€6).
OPROEP AAN OUDERS
-

Nog een datum om te noteren: Schoolfuif 28 maart 2015. Deze zal doorgaan in de
voetbalkantine in Oelegem. Meer info volgt.

-

Kan u ook zo genieten van de klasblogs? De leerkrachten steken er met plezier hun tijd in en
vinden het erg fijn om daar regelmatig een reactie van iemand op te lezen. Hou u dus vooral
niet in bij uw bezoek aan de klasblog. Post een bericht. Het doet de leerkrachten deugd!

-

Tijdens de winterperiode mag de graskoer niet betreden worden. Dit geeft de kans aan het
gras om zich te herstellen.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier een overzicht van de activiteiten voor januari/februari 2015:
•
•
•
•

Maandag 26: “Open deurtje” (instappers 2 feb. en 23 feb.) 10u30-11u30

•
•
•

Maandag 2 t.e.m. 6: Projectweek ‘Circus Lucini’ met de gekende shows 6 en 7 februari.

Woensdag 28: Kindertheater ‘Circus’ voor alle kleuters en leerlingen van onze school
Donderdag 29: Gedichtendag
Vrijdag 30: Zwemmen

Dinsdag 10: Groentendag

L1, L2 Ulama

Vrijdag 13: Zwemmen
CARNAVAL / Dikketruiendag
Krokusvakantie 16 t.e.m. 20 februari 2015

Kevin Francken
Directeur
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