veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
De Zevensprong / Sint-Michielschool

Het is zo ver.... onze kleuterschool heeft woensdag een label gekregen!
Samen met de collega’s van Overbroek.
We zijn de 1ste kleuterschool in België die dit label krijgt.
Het is het mooiste label dat je kan ontvangen want het maakt alle kinderen gelukkig!!!
Onder begeleiding van Els Pronk, talentencoach, ontvingen we het label van
‘OFfiesiejeeL kindertalentenfluisteraar SCHOOL’.
En hier zijn we zo fier op dat we dit zeker nog gaan vieren...

Want elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in
een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert.
Die maakt dat de tijd vliegt, dat je je batterijen oplaadt en waar je heel blij van wordt.
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust
te worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluistaarschool doet. Kinderen
helpen om hun talenten te herkennen en te benoemen. We dromen ervan dat elk kind dat in
de hele wereld geboren wordt, zijn talenten kan leren kennen op een zeer laagdrempelige
manier. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.
Wordt vervolgd!
Goesting naar meer, misschien wel voor jezelf? Ook jullie zijn allen geboren met veel talent!
www.kiezenvoortalent.be (Luk Dewulf, onze 2de talentencoach)

Op maandag 2 oktober zijn Sumaylis (1KB) en Sumayris (3KA) gestart op onze kleuterschool.
En op maandag 16 oktober mogen we Alexander (23KB) verwelkomen.
We heten hen van harte welkom en hopelijk voelen ze zich al een beetje thuis of zal hij zich
snel thuis voelen in zijn klasje.

“Ik zie dat het je steeds beter lukt om... ”

Naar de kermis….
Op maandag 16 oktober wandelen alle kleuters naar de kermis
en mogen daar enkele ritjes maken op de draaimolen.
De mensen van de draaimolen vragen hiervoor een bijdrage van € 2.
Dit bedrag wordt vermeld op de eerste schoolrekening.
17 oktober Werelddag van verzet tegen armoede
Ook op onze school willen we aandacht besteden aan deze gedenkdag, zij het al
symbolisch.
U zal wellicht op dinsdag, 17 oktober een wit geknoopt laken merken aan de
school. Dit staat symbool voor een knoop die nog ontward dient te worden, nl.
het bannen van armoede bij ons en elders.
We mogen zeer trots zijn in Brecht met de aanwezigheid van vzw De Kar die op de
kar springt om onze kansarme mensen op te vangen. En ja, er zijn er wel wat in Brecht. En ja,
ook gezinnen van onze school.
Speciaal om deze mensen een hart onder de riem te steken, zullen wij kenbaar maken dat
iedereen meetelt. Deze mensen maken zichzelf echter niet altijd graag kenbaar, vaak uit
schaamte. Langs deze weg willen we nog eens benadrukken dat we graag mee willen zoeken
naar oplossingen voor deze gezinnen. Schaam je niet en spring gerust binnen en we kijken
samen waar we als school hulp kunnen bieden want … iedereen heeft recht op een stukje
welvaart!
Open uurtje en inschrijving voor de 2de instapdag
Op dinsdag 17 oktober tussen 13.45 uur en 14.45 uur kan je uw kind inschrijven
voor de instapdatum van 6 november 2017. Als uw kind geboren is vóór of op 6
mei 2015 kan uw kind naar school komen.
Juf Marjan heet u en uw kindje van harte welkom in haar klasje.
Gelieve de SIS kaart (of ISI+) van uw kind mee te brengen aub. Welkom kleine
schatjes!!

... onze fruitdag is gestart en de kosten per kind € 7,50 zijn? We ontvangen
hiervoor € 3 per kind subsidies, het oudercomité ondersteund ons voor
€ 4,50, zodat het voor u gratis is.
Uw kind krijgt hiervoor 30 stukken fruit in 30 weken. Dank je wel oudercomité en schilhelpers om dit
gezond project mee waar te maken!!
.... dat de kinderopvang Stekelbees gesloten is op vrijdag 20 oktober?

De voorbereidingen zijn volop aan de gang voor ons
ouder- en grootouderfeest op 25 en 26 oktober ‘Het grote bosgebeuren’!
Om zo’n feest te organiseren hebben we heel wat hulp nodig. Ook ons feestoudercomité is
steeds van de partij. Dit schooljaar doen we ook een oproep aan u, ouders en grootouders
om voor of na een feest vrijblijvend een handje te komen toesteken.
Indien dit mogelijk is mag u onderstaand strookje zo snel mogelijk invullen en bezorgen aan
de school. Dank je wel bij voorbaat!

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

       

breng me terug vóór 20 oktober      

De mama, papa, oma, opa, … van _______________________________
klas ___________ kan op:
o Woensdag 25 oktober (koffie schenken rond 11 uur)
o Woensdag 25 februari (filmen tijdens de voorstelling)
o Donderdag 26 oktober (koffie schenken rond 11 uur)
o Donderdag 26 oktober (filmen tijdens de voorstelling)
o Donderdag 26 oktober om 15.30 uur (de turnzaal opruimen)
Gelieve aan te vinken wat mogelijk is.
Dank bij voorbaat!

