veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,

Ja, ja, de eerste schoolmaand is bijna achter de rug. Oktober staat in de startblokken, dus de
zomer is nu echt gedaan! Alhoewel de temperaturen ons af en toe in zomerse stemming
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brengen.
Hopelijk mag het morgen vrijdag, 29 september ook nog een mooie dag worden want dan
genieten we allen even van een korte adempauze. Een adempauze die zowel de kinderen als
het schoolteam verdiend hebben.
De kinderen kregen deze week bezoek van een VOGEL... met weinig
pluimen! Hebben de kinderen hem kunnen helpen om pluimen te
verdienen? Meer foto’s komen binnenkort op de website.

“Hoe heb jij dit zo voor elkaar gekregen?”

Brand(oefening) in onze school!
Geen paniek, geen paniek! Het zal op maandag, 2 oktober in onze school
branden. Niet echt natuurlijk, wel om te oefenen. Naar jaarlijkse gewoonte
oefenen we dit regelmatig. De eerste keer worden de kinderen hiervan op de
hoogte gebracht, de volgende keren niet. Vooral geen paniek dus! Hopelijk
verlopen de evacuaties dit schooljaar even vlot als voorheen.

De leerkrachten die zich dag in dag uit inspannen om het voor uw kind
aangenaam en leerrijk te maken en heel wat zorgen op hun schouders
dragen ( steeds met liefde en plezier!), zetten we dan ook jaarlijks eens in
de kijker!
Op donderdag, 5 oktober mogen ze dan eens extra verwend worden!
Bedankt leerkrachten om elke dag klaar te staan voor de kinderen en de ouders van onze
school! Een fijne leerkrachtendag gewenst!

Diezelfde dag staan we ook even stil bij leerkrachten die in moeilijke
omstandigheden les moeten geven, in de hoop de kinderen een betere
toekomst te kunnen bieden. Dit schooljaar zijn we aan de 11 de editie toe.
Er zal deze dag een extra belsignaal klinken om hierbij even stil te staan
met de kinderen.
Bellen maar want onderwijs moet overal en voor iedereen kunnen bestaan.
“Saved by the bell”!
Wil je meer info rond deze actie, surf dan naar www.savedbythebell.be.
10/10
Onze school wordt op 10 oktober even in de kijker gezet door de provincie omdat
we voor het 11de jaar op rij erg actief zijn voor een veilige schoolomgeving.
Juf Nancy(lid verkeerswerkgroep) gaat naar Oostmalle waar ze ook een workshop
zal volgen rond ‘verkeer’ natuurlijk.
Het harde werk van het voorbije jaar heeft geloond.
We hebben inderdaad niet stilgezeten. Verschillende activiteiten zijn opgestart rond het thema
‘verkeer en mobiliteit’, waarbij er aandacht was voor praktijkgerichte verkeerseducatie, veilige
schoolomgeving en ouderbetrokkenheid.
Als bestuur de eer opstrijken is ongepast. De vele verkeersinspanningen die de kleuters,
leerkrachten en hun ouders leverden, zijn ons niet ontgaan. Ook de verkeerswerkgroep, het
oudercomité en de vele vrijwilligers droegen hun steentje bij . We willen jullie daarom allemaal
bedanken voor jullie aandeel tijdens de vele verkeersacties. Hopelijk kunnen we ook dit
schooljaar samen met jullie verkeer en mobiliteit op het agenda zetten.
Ben je geïnteresseerd om ons verkeersteam te versterken door een helpende hand uit te
steken, neem gerust contact op met juf Nancy of juf Mieke.
Meer info over het 10/10-label: www.10op10.be
Ondersteuningsnetwerken? Wat is dat ?
Wellicht hebt u in de media reeds gehoord dat scholen ondersteund
gingen worden door extra leerkrachten. Deze komen vooral uit het
buitengewoon onderwijs aangezien zij bepaalde ervaringen en kennis
hebben die ze willen delen met onze scholen. Kinderen in het gewone
onderwijs met specifieke behoeften en hun leerkrachten, kunnen alzo
nog beter ondersteund worden. In bijlage vindt u kort en bondig wat dit
precies voor onze school inhoudt.
Bij vragen, kan u steeds bij de directie of zorgcoördinator terecht.
Belangrijke data.
Maandag, 30 oktober – vrijdag, 3 november
Zondag, 18 november tem zondag, 21 november
Dinsdag, 21 en donderdag, 23 november
Woensdag, 29 november
Maandag, 25 december

Herfstvakantie
Voorleesweek
Individuele oudercontacten
Geen school (ped. studiedag)
Start kerstvakantie

... onze fruitdag start op donderdag, 5 oktober?
… de kinderen op woensdag, 11 oktober niet naar school hoeven te
komen. De leerkrachten genieten dan van een pedagogische studiedag.
met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

