Datum: 5 december 2013
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief december

Beste ouders,
Het einde van 2013 nadert. Het schooljaar is ondertussen dus een groot stuk gevorderd. De laatste
weken zijn nog erg druk, maar we maken zeker ook plaats voor de gezellige sfeer die gepaard gaat
met deze donkere dagen.
Graag breng ik jullie op de hoogte van enkele nieuwtjes uit onze school:
- Op maandag 2 december mochten wij juf Greet terug verwelkomen in ons derde leerjaar. Zij
zal de klas dus weer elke dag, behalve donderdag, in goede banen leiden. Welkom terug!
- Weldra zal het zwangerschapsverlof van juf Liesbet starten. We wensen haar een vlotte
bevalling en een gezonde baby toe. Zij zal vanaf maandag 9 december vervangen worden door
juf Inge Adriaenssen. Zij heeft reeds 14 jaren ervaring als leerkracht en wil halftijds gaan
werken op haar school, Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen, om op donderdag in ons
derde leerjaar en op vrijdag in ons vierde leerjaar te komen werken. Wij heten haar van harte
welkom op onze school.
- Tijdens onze maandopening van december kregen alle kinderen het verhaal ‘De mooiste vis van
de zee.’ te horen. Daarmee hebben we als aandachtspunt voor deze maand: DELEN.
- Tijdens de voorleesweek hebben we heel wat grootouders mogen ontvangen op onze school
om een stukje voor te lezen, waarvoor onze dank. De kinderen hebben er telkens van genoten!
REFTER
Tijdens het Kinderparlement van donderdag 12 december zullen de kinderen de door hen gekozen
afspraken voor de refter verder bespreken. Ze gaan op zoek naar een manier om deze afspraken
zichtbaar te maken in onze refter:
1. Tijdens het eten mag je stilletjes praten.
2. Roepen kan niet!
3. Je blijft steeds op je stoel zitten.
4. Niets gooien.
5. Laat je plaats netjes achter.
Vanaf januari zullen er in onze refter een paar kleine zaken veranderen om de werking in de refter
te optimaliseren. Hier de belangrijkste veranderingen:
-

Voor de leerlingen in de lagere school zullen de drankjes voortaan in de refter staan en daar
genomen kunnen worden. Op deze manier hoeft de drank niet meer in de klassen bewaard te
worden.

-

Per tafel zal een plan gemaakt worden waarbij de leerlingen van de leerjaren door elkaar zitten.
De leerlingen krijgen een vaste plaats en na elke vakantie krijgen ze een nieuwe plek.

-

De leerlingen zullen de tafel waar ze eten proper moeten achterlaten zodat er achteraf minder
werk is. Op deze manier hebben we een persoon extra om de kleuters te begeleiden bij het
eten.
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MUZISCHE OPVOEDING
Zoals op de infoavond van september verteld werd, leggen we dit schooljaar met onze school de
nadruk op de muzische vakken. Zo wordt er aandacht besteed aan de vijf domeinen binnen de
muzische opvoeding: beeldopvoeding, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik,
bewegingsexpressie en dramatisch spel. De leerkrachten bewaken dat elk van deze domeinen
voldoende aan bod komt zodat uw kind zich in elk van deze domeinen verder kan ontwikkelen.
Ondertussen evolueert onze vroegere ‘computerklas’ stilaan tot een multifunctionele ruimte.
Bedoeling is om dit een ruimte te laten worden om activiteiten te doen binnen het kader van de
muzische opvoeding. Daarnaast staan er ook terug 8 computers ter beschikking van de leerlingen.
Op deze manier willen we dit lokaal dit schooljaar verder uitbouwen tot een gezellige ruimte. We
gunnen jullie tijdens het komende schoolfeest zeker een blik in dit lokaal.
OPROEP AAN DE OUDERS
-

-

Mogen wij vragen om zeker elk koeken-/fruitdoosje, brooddoos en drankfles te voorzien van
een etiket met de naam van uw kind.
Bij de inkom van de kleuterzaal staat een grote bak met verloren voorwerpen. De inhoud ervan
groeit zienderogen. Neem er gerust een kijkje in indien je kind iets kwijt is.
Ik wil een oproep doen voor het dragen van een fluohesje. Kinderen zijn bij regen, mist,… echt
veel beter zichtbaar en dat bevordert dus de veiligheid van de kinderen in de omgeving van
onze school.
Ook wil ik nogmaals een oproep doen om steeds gebruik te maken van de parking aan de
parochiezaal. Door de vele file's op de Zandhovensteenweg (als gevolg van lichten op de brug)
wordt de Venusstraat vaak als sluipweg gebruikt wat het daar momenteel extra gevaarlijk
maakt. De langs de kant geparkeerde wagens maken het nog moeilijker nu. Gelieve ook de
grootouders of andere personen die kinderen brengen/halen hiervan op de hoogte te brengen.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier vindt u het agenda voor december 2013 en alvast enkele belangrijke data voor januari 2014:
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 6: Sint op bezoek.
Maandag 9: Bananendag
Dinsdag 10: “Open deurtje (10u30-11u30)

+ NM 3e, 4e Ulama

Donderdag 12: Kinderparlement (14u45-15u30)
Dinsdag 17: NM 5e, 6e Ulama
Donderdag 19: Oudercontacten 1e-6e leerjaar in een gezellige kerstsfeer voorzien door het
oudercomité en dit ten voordele van de ‘Limmerik’ te Pulderbos (Music for life)

•

Vrijdag 20: Zwemmen + rapport
Januari 2014

•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 6: Maandopening
Dinsdag 7: Bib-bezoek
Dinsdag 14: LS Schaatsen (12u45-15u30)
Donderdag 16: LS Preventieve tandverzorging door ‘Glimlachen.be’
Vrijdag 17: K4, K5, K6 en K7 Preventieve tandverzorging door ‘Glimlachen.be’ + zwemmen
Woensdag 22: Fruitdag
Donderdag 23: MEDOC-vergadering (20u00)
Vrijdag 24: K4, K5 Medisch onderzoek
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