Subscribe

Past Issues

Translate

Nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 | Vrije basisschool Sint-Lucia

Bekijk dit in je browser

Nieuwsbrief september/oktober 2018
Beste ouders,
Met de herfstvakantie achter ons breng ik toch nog even enkele hoogtepunten
samen. Met ons jaarthema 'Ik ben ik, jij bent jij, samen WIJ' trekken we dit schooljaar
de kaart van welbevinden, groepsvorming, samenwerken, sociale vaardigheden,
talenten, ... Zo maken we van onze school een fijne plek voor iedereen!

Activiteiten
Op maandag 17 september trokken al onze leerlingen van de lagere school richting
Lilse Bergen voor een dag vol sport, spel en avontuur. Foto's van deze geweldige
dag zijn te vinden op de klasblogs.
Op maandag 24 september trokken al
onze kleuters richting Lier voor een dag
vol dierenplezier, ravotten in het stro,
brood bakken, pizza smullen, ... Een
dagje dat ze niet snel zullen vergeten.
Meer te zien en te lezen op de
klasblogs.

Tijdens de maandopeningen krijgen onze leerlingen de kans om zichzelf te tonen.
Iets waar ze trots op zijn, mogen ze delen.. Heb je een talent, aarzel dan niet om het
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beste van jezelf te geven en verdien een 'ster van Sint-Lucia'!
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Op vrijdag 12 oktober gaven onze
leerlingen van L4, L5 en L6 het beste
van zichzelf tijdens de loopcross. Een
dikke proficiat aan allen en in het
bijzonder aan de winnaars van een
medaille! Meer foto's.

Verkeer
Op vrijdag 21 september stond de
Strapdag op het programma. Heel wat
ouders en kinderen trotseerden moedig
het slechte weer. Proficiat! Lees meer...

Op dinsdag 16 oktober stond er een verkeersdag gepland voor de kinderen van de
lagere school. Op donderdag 18 oktober was het de beurt aan onze kleuters. Lees
er meer over op onze verkeerspagina.

'Schitterende leerlingen van
basisschool Sint-Lucia'
Een titel die elk van onze kinderen met
trots zal mogen dragen. Elk kind heeft
deze fluovest ontvangen na de
herfstvakantie. Hiermee zetten we dan
ook meteen onze fluoactie in. In de klas
hebben ze hun vest mogen voorzien
van hun naam en ...???
Tijdens de fluoactie zal er opnieuw
regelmatig geteld worden en hebben
we een paar verrassingen klaar...???
LAAT JE ZIEN! Lees meer...

Vernieuwingen
- Bij de start van de maand oktober zijn we voor de voor- en naschoolse opvang
overgeschakeld naar een digitaal registratiesysteem. Op deze manier willen we
verder inzetten op vereenvoudiging en digitalisering. Zo kunnen we de papierberg
samen verkleinen. In 2019 streven we ernaar om ook alle schoolrekeningen digitaal
te verzenden.
- Er werd deze maand ook gestart aan de opbouw van een speeltuig op en rond de

speelheuvel, met dank aan de bereidwillige hulp van enkele ouders. We hopen dit
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alles klaar te hebben tegen het voorjaar 2019 zodat de kinderen er dan volop van
kunnen gaan genieten.
- Met de steun van de milieuraad hebben we drie compostbakken kunnen plaatsen.
Een kans om onze groenafval zelf te verwerken en kinderen kennis te laten maken
met de knepen van het composteren.
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AANDACHT AANDACHT
- Normaal wordt er na de herfstvakantie niet meer op de grasweide gespeeld. Het
uitzonderlijk mooie weer zorgt voor een wijziging in de plannen. Weldra zal er een
bord verschijnen en mag het gras rusten...
- We hebben 300 kiwi-stickers kunnen verzamelen en dus krijgen we weldra 20
nieuwe ballen. Dank voor het verzamelen ervan!
- We werken in onze school samen met Wereld-Delen voor de taalondersteuning
van anderstalige kinderen. Zij zoeken steeds vrijwilligers. Lees meer...
- Zoals u bij het klooster hebt kunnen lezen, werd onze aanvraag tot afbraak door
de gemeente geweigerd. Omdat dit gebouw een gevaar vormt voor onze kinderen
hopen we snel een manier te vinden om de afbraak toch uit te kunnen voeren. De
vrijgekomen ruimte zal dan nuttig gebruikt worden in het voordeel van onze
kinderen.

Wist je dat ...
- het verslag van de schoolraad steeds na te lezen is op onze website. Klik hier.
- de kleuters van K2 een heerlijk kaboutersoepje kunnen maken. Lees meer...
- je van 1 struisvogelei 8 grote omeletten kan bakken. Lees meer...
- er in K5 soms echt vuurwerk is. Kijk mee...
- de kleuters hebben genoten van een luisterspel 'De reis van een veer'. Bekijk de
foto's.
- in K7 ervaren boeren en boerinnen zitten. Lees meer...
- de kinderen van L1 al geblinddoekt kunnen schrijven. Kijk mee...
- L2 op herfstzoektocht ging. Lees meer...
- juf Sofie de trotse mama is geworden van Marcel. Lees meer...
- onze leerlingen van L5 en L6 al ervaren voetgangers zijn. Kijk mee...
- de leerlingen van L6 de Westhoek bezochten. Lees meer...

Prikbord
Enkele zaken om zeker aan je prikbord te hangen:

- Op za. 17/11 start de voorleesweek. Een prima gelegenheid om 's avonds gezellig
bij zoon of dochter in bed te kruipen en eens een extra verhaaltje voor te lezen.
- Op ma. 19/11 zal er om 19u30 in De Driehoek een infoavond plaatsvinden over

'Studeren kan je leren'. voor leerlingen en ouders van L4-L6.
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- Op vr. 30/11 iedereen op post aan het kanaal om de Sint feestelijk te verwelkomen.
- Di. 4/12 is iedereen van harte welkom in de kerk van Oelegem waar we tijdens
onze schoolviering stilstaan bij de start van de Advent. We starten om 8u50.
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AGENDA

Klik hier voor de agenda van november en december

Enkele data om zeker te noteren:

- Woe. 7/11 en do. 8/11 Medisch onderzoek op school L1
- Vr. 16/11 Wijn- en koffieproefavond
- Di. 20/11 Bib bezoek L2-L4
- Woe. 21/11 Fruitdag
- Zo. 2/12 start Advent
- Di. 11/12 Bib bezoek L2-L4
- Do. 13/12 organiseren we een leesmarathon voor het goede doel. Meer info volgt.
- Di. 18/12 Lichtjeswandeling
Oudercontacten LS
- Woe. 19/12 Bananendag
- Do. 20/12 Kerstdrink
Oudercontacten LS

Met vriendelijke groet,
Kevin Francken - Directeur
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