Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem
12/01/2018

Beste ouders,

We wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig!

!!!!!! DINSDAG 6 MAART 2018 GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN:
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG VOOR ONS!

Op deze eerste nieuwsbrief van 2018 blikken we al even vooruit naar de eerste kalenderweken tot en mét
het krokusverlof.
Eerst dit: Is je kind geboren in 2016 en wens je dat je kind volgend schooljaar naar onze school komt?
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
1) Vergeet niet je kind vooraf op tijd aan te melden (tussen 1 en 21 februari 2018) op
www.kieseenschoolinroeselare.be .
2) Inschrijven op school kan pas van do. 1 maart 2018 tot woensdag 21 maart 2018
Wie meer info wenst i.v.m. aanmelding en inschrijving, kan contact opnemen met de school.
Op donderdag 25 januari… is het gedichtendag. Zullen de ‘dichters’ onder ons opnieuw van zich laten
horen?
Op dinsdagvoormiddag 30 januari is er kronkeldiedoe voor de kinderen van
het eerste en tweede leerjaar te Izegem (sporthal). Kronkeldiedoe wordt
dit schooljaar georganiseerd op een 12-tal plaatsen waar telkens een 180tal leerlingen van de eerste graad aan deelnemen. De kinderen worden
gebracht en gehaald met een autocar. De prijs voor deze SVS-activiteit
bedraagt 7,5 euro, vervoer inbegrepen.
Ook op dinsdag 30 januari worden de kinderen gevaccineerd van de klassen
1 (polio - difterie - tetanus en pertussis) en 5 (mazelen – bof – rubella)
(medisch schooltoezicht).
Op donderdag 1 februari is er medisch schooltoezicht voor de kinderen van het 5de leerjaar (met autocar)
te Roeselare (ganse dag). Hiervoor nemen de kinderen hun lunchpakket mee!
Op vrijdagnamiddag 2 februari komt een CLB-medewerker van 13.05 u. tot 15.00 u. in klas 6 informatie
geven over ‘de structuur en de keuzemogelijkheden in het secundair onderwijs’ voor de ouders én
de kinderen.
Voor de ouders die op dit infomoment niet kunnen aanwezig zijn, biedt het CLB een infoavond over
hetzelfde onderwerp aan in De Spil (zaal Komedie) te Roeselare op dinsdag 6 februari 2018 van 19.30u.
tot ongeveer 21.00u.
Op dinsdag 6 februari zullen de kinderen van het 2de en 3de kleuter in DE SPIL kunnen genieten van
‘GRRRAZzz’: een bewegende, grappige en beeldende voorstelling met (weinig) woorden voor iedereen
vanaf 4 jaar.
Wat als je kan dansen over denken? En kan denken over dansen…. De natuur…. Wat is dat eigenlijk? En
is de lucht ook natuur? Wat als je inzoomt tussen het gras, Steeds dichter en dichter… Als je heel, heel
goed kijkt, zie je een kever die van alles uitspookt…
De voorstelling inclusief vervoer kost 7,5 euro en komt op de volgende factuur.

Op donderdagvoormiddag 8 februari is er sportdag voor de kinderen van de klassen 1 tot en met 4:
ijsschaatsen in Gullegem (8 euro).
We zoeken nog een 5-tal bereidwillige ouders (die ook wat kunnen schaatsen)
om mee te helpen met het dichtknopen van de schaatsen en de kinderen te
begeleiden op het ijs. Graag uw naam (via e-mail, op het huistaakschrift of in
de agenda) aan de klasleerkracht afgeven a.u.b. Deze ouders kunnen gratis
mee.
We starten om 08.45 u. aan school en zijn zeker om 11.45 u. terug op school.
De kinderen trekken best EEN DIKKE TRUI en 1 paar DIKKE KOUSEN aan.
We vergeten zéker onze HANDSCHOENEN niet. Kent uw kind zijn
schoenmaat niet? Wil deze dan op zijn/haar hand schrijven.
U kan het ook lezen in de nieuwsbrief van de ouderraad of in de rode
schoolkrant (van de ouderraad): Op donderdag 15 februari (tijdens het
krokusverlof) stelt de ouderraad zich weer massaal en volledig ten dienste
van de kleuters en leerlingen van onze school: zij organiseren opnieuw een
gratis CRAZY FUN DAY! Praktisch: Er is opvang van 08.00 u. tot 18.00 u.
(De activiteiten zelf gaan door van 09.00 u. tot 12.00 u.) Daarna smullen de
kinderen van hun meegebrachte lunchpakket. Van 13.30 u. tot 16.30 u.
worden de activiteiten verder gezet. Het wordt een waaier van evenementen:
dansen, bakken, knutselen, sporten, … staan op het programma. Om een
vlot verloop van de activiteiten te garanderen, worden kleuters die nog niet
pampervrij zijn, niet verwacht. Er moet vooraf ingeschreven worden.
Net zoals de vorige 3 jaren, gaat 'SPEELPLEINWERKING IN DE BUURT' opnieuw door op onze school.
Wanneer? Van maansdag 2 juli 2018 tot en met vrijdag 13 juli 2018. Voor wie? Voor iedereen vanaf 3
jaar. Meer info volgt later.
Op dinsdag 6 maart 2018 is er geen school wegens pedagogische studiedag. Dit werd eerder nog niet
aangekondigd waarvoor onze excuses).

Waar en wanneer is er Eerste Communie en H. Vormsel in 2019?
ZATERDAG 4 mei 2019: Eerste Communie in kerk van Zilverberg om 15.30 u.
ZATERDAG 11 MEI 2019: H. Vormsel in kerk van Zilverberg om 14.30 u.
Groeten, Dirk Berghman

