Nieuwsbrief 2
Beste ouders,
Nieuws Elmerklas (3KB)

De kinderen mogen in dit weekend slakken gaan zoeken en mogen deze maandag mee
naar school brengen . Dank je wel, juf Griet.
Toon je sport @school

Begin september kregen alle Brechtse kinderen via de
school een uitnodigingskaart met 2 acties rond de Maand
van de sportclub.
De eerste actie zegt dat ze moeten gaan sporten bij een
Brechtse sportclub.
Op school loopt de tweede actie, waar ze op woensdag 19
september 's ochtends verwacht worden verkleed in hun
favoriete sportoutfit.
Als uw kind beide acties heeft volbracht, dan kan hij/zij een leuk sportcadeau in
ontvangst nemen van de gemeente Brecht.
Om het sportcadeau te kunnen ontvangen, dienen ze de uitnodigingskaart voor te leggen
waar zowel de sportclubs als de school een handtekening, stempel of ander merkteken
heeft gezet als ze voldaan hebben aan de actie.

Op dinsdagnamiddag 25 september gaan de kleuters van de Smurfenklas (2KA), de oudste
kleuters (geboortejaar 2014) van de Rikkiklas
(12KB), de Kikkerklas (3KA) en de Elmerklas (3KB)
naar het theater in JVN met de voorstelling NOX
van l’anneaux
Je wil maar één ding: naar bed gaan en slapen!
Maar het lukt niet! Je pantoffels zijn uit en je
ligt in bed. Je hebt het licht uitgedaan, maar het
springt weer aan. Je legt je deken en kussen
goed, maar deze doen wat ze willen. De lamp
begint te knipperen. De wekkerradio maakt geluid.
Zelfs je schaduw beweegt en je hebt geen vinger uitgestoken! Je denkt dat het een
droom is, maar dat kan niet, want je slaapt niet! Dus, wie is daar nog?
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Met beelden, gebaren en een tikkeltje ondeugendheid brengt NOX het moment voor het
slapengaan ter sprake. Bij het vallen van de nacht voelen we ons - oud of jong - soms
wat alleen en kwetsbaar. En en en toe gebeuren er wel erg rare dingen...
Stapje voor stapje worden we meegevoerd op een dromerige reis, en wordt ons beeld
van de werkelijkheid op de proef gesteld. NOX toont een wereld vol bevreemdende poëzie
met een personage dat aan zichzelf ontsnapt en voorwerpen die een eigen leven leiden.
De onkosten voor deze voorstelling worden betaald door het oudercomité! Dank je wel!!
Extra fruitdag op komst
Vanaf donderdag, 4 oktober 2018 starten we dan toch opnieuw met
onze extra fruitdag. Omdat we reeds van jullie een inspanning
vragen om op woensdag de koek aan de kant te schuiven, willen
we als school opnieuw ons steentje bijdragen.
Elke donderdag zal uw kind een stuk fruit aangeboden krijgen vanuit de school.
Vele fruitsoorten komen gedurende het gehele schooljaar aan bod ( banaan, kiwi,
mandarijn, appel, … ). Indien uw kind bepaalde fruitsoorten niet mag eten om medische
redenen, gelieve dit te melden aan de klasjuf! Uiteraard lenen niet alle fruitsoorten zich
om zomaar uit te delen.
Bij een aantal soorten moeten porties verdeeld worden, de schil verwijderd worden enz…
Vorig schooljaar hadden we een toffe ploeg schilmama’s, -papa, -oma’s, -tantes, nonkels. Mocht je zin hebben om aan te sluiten bij dit schilploegje vul dan
onderstaand strookje in. Alvast bedankt voor uw mogelijke deelname.
Of we, dit schooljaar, hiervoor opnieuw subsidies zullen krijgen is nog af te wachten.
Moest dit niet lukken zullen we extra aankloppen bij het oudercomité en een kleine
bijdrage vragen aan de ouders.

.. het op vrijdag 28 september GEEN school is?
Onze eerste facultatieve verlofdag geeft aanleiding tot een lang
en rustig weekend!
We zetten alle puntjes nog even op een rij i.v.m ons eetzaalreglement.

- een kind moet NIET alles opeten.
- indien uw kind niet alles opgegeten heeft, geven we dit terug mee
naar huis; zo kunnen jullie zien wat hij of zij die dag gegeten heeft.
- niet elke dag heeft uw kind dezelfde eetlust.
- gelieve niet teveel eten mee te geven
- geef enkel broodbeleg en een broodsoort (liefst bruin brood) mee dat
uw kind lust.
- zorg voor een gezonde broodmaaltijd, geen koffiekoeken.
- indien uw kind de korsten niet hoeft op te eten, gelieve deze dan op voorhand af te
snijden.
- indien er een kindje jarig was of er werd gekookt in de klas, zullen de kinderen niet
alles opeten.
- indien uw kind iets anders wil drinken, ontvangen wij eerst een briefje. Water of
melk zijn de gezondste dranken.
- gelieve geen snoepje in de brooddoos te steken.
- papiertjes (ook servetten) gaan terug mee naar huis in de brooddoos.
- de kinderen krijgen voldoende tijd om alles rustig op te eten.
- gebruik een genaamtekende brooddoos, geen aluminiumfolie of plastiekfolie.
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- indien uw kind boterhammen nodig heeft voor de kinderopvang, gelieve deze apart in
de boekentas te steken.
- eetproblemen mogen wij als school NIET aanpakken (altijd in overleg met de ouders)
- volwassenen bepalen WAT kinderen eten maar kinderen moeten zelf beslissen HOEVEEL
ze eten. Eten doe je omdat je honger hebt maar niet voor een ander.
- belonen met eten doe je best NIET, dit noemt men emotioneel eten. Schadelijk effect
is veel groter dan bij een materiële beloning.
- proeven mag gestimuleerd worden maar kan niet verplicht worden.
Dank je wel om deze punten in acht te nemen.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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Invulstrookje schilhelper

Ik , ………………………………………………………………………………………
mama, papa, oma, opa,…
van ……………………………………………………………………………

klas

……………

wil me dit schooljaar 2018 - 2019
O elke donderdag vrijmaken tussen 8.30 uur en 10.30 uur om te schillen.
O vaak vrijmaken op donderdag tussen 8.30 uur en 10.30 uur om te schillen.
Ik ben te bereiken op volgend tel.nr.: __________________
Mijn mailadres is:

_________________________________

Handtekening,
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