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22 november 2018
Ter herinnering…
Koekjesactie: bestelling mogelijk t.e.m. donderdag 29 november
(De ‘koekjesbrief’ staat ook op de website).
De koekjes kunnen afgehaald worden in de refter van de school op woensdag
19 december van 06.45 u. tot 08.45 u. en van 11.10 u. tot 12.00 u.

Geachte ouders,
!!! Op donderdag 31 januari 2019 is er geen school (voor de kinderen). Onze 2de pedagogische werkdag
voor dit schooljaar lag nog niet vast en kon dus nog niet meegedeeld worden.
Het grootoudersfeest op vrijdag 16 november was een groot succes. We mochten ruim 300 grootouders verwelkomen.
Proficiat aan alle kinderen en juffen met hun ‘DISCOBAR’.
Dank aan iedereen die zich ingezet heeft bij de organisatie van dit feest. Op onze website vind je een uitgebreide fotoen videoreportage.
Voorstelling in De Spil te Roeselare én wijziging zwemregeling omwille van deze voorstelling.
Op maandagvoormiddag 26 november trekken de kinderen van de klassen 3 en 4 naar De Spil voor de opvoering
‘Kodo, het geheim van de Samurai’.
Kodo woont samen met zijn vader aan de rand van het geheimzinnige woud. Waar zijn moeder is weet Kodo niet en
zijn vader wil over dat geheim niets vertellen. Veel tijd om er over na te denken heeft Kodo niet. Als hij niet speelt met
zijn vriend de Vos, die hem leert te vluchten, leert zijn vader hem vechten tegen ninja’s. Maar is dat wel verstandig:
vluchten of vechten? En komt Kodo ooit te weten wat er met zijn moeder is gebeurd?
Het wordt een spannende en schitterende theatervoorstelling waarin eeuwenoude thema’s als angst en moed zijn verpakt.
We trekken er naar toe met een autocar. Vervoer en inkom samen bedraagt € 8 en komt op de volgende factuur.
Aangezien klas 3 op ma. 26 november naar De Spil trekt, is er geen zwemmen voor hen. De kinderen van klas 6
trekken op die dag uitzonderlijk naar het zwembad met klas 2. Op maandag 10 december halen de kinderen van
klas 3 de zwembeurt in: zij gaan dan zwemmen i.p.v. klas 6 samen met klas 4.
Vanaf maandag 17 december is er zwemmen voor klas 4 en 6 tot tot eind februari (krokusverlof). Dus:
Zwemmen voor 2 en 6
Maandag 26 november
Maandag 3 december
Zwemmen voor 2 en 3
Zwemmen voor 4 en 3
Maandag 10 december
Maandag 17 december en volgende tot krokus
Zwemmen voor 4 en 6

Theater rond Sinterklaas
Op woensdag 14 november trokken de kinderen van het 2de en 3de kleuter naar Izegem
waar ze in het kasteel (Wallemote) de schoenen van de Sint moesten helpen zoeken.
Op donderdagvoormiddag 29 november komt het theatergezelschap ‘LEVENDE MUZIEK’
uit Hombeek in DE SCHAKEL de kinderen een opvoering geven voor alle kinderen van
onze school:
van 09.00 u. tot 10.00 u. voor de kleuters en klas 1;
van 10.15 u. tot ’s middags voor de klassen 2 tot en met 6.
Deze opvoering (DE SINT ZIJN BOEK IS ZOEK) is gratis voor de kinderen.
In een hoekje van het podium ligt een boek: een machtig boek. Het schittert onder de lampen en ruikt naar
sinaasappels. Van wie zou dat zijn? Het staat vol akkoorden, namen en gekke woorden. Wie durft het lezen? Wie
durft erin kijken? Van wie zou dat boek toch zijn? Dat weet toch ieder kind, het is het boek van de Sint! Zo, nu ken
je het begin van het verhaal maar wat gebeurt er nog allemaal?
‘Levende muziek’ bestaat uit een trio met gitaar, piano, drumstel, bas, accordeon en percussiemateriaal.
Kortom, voldoende voor een boeiende voorstelling voor zowel de kleuters als het lager.
Op vrijdagvoormiddag 30 november verwachten we Sinterklaas en de Zwarte Pieten voor een bezoek op school.
Wij zullen hen achteraan de school (bij het speelplein van de stad) met de ganse schoolgemeenschap verwelkomen.
Daarna bezoeken zij alle kinderen in hun klas.
Veilig op internet en sociale media
Op donderdagnamiddag 29 november komt mevrouw Rita Baert (woont in Beitem) de kinderen van klas 6 uitleg geven
over sociale media. Als medewerker van CHILD FOCUS is zij een graag geziene spreekster om jongeren te wijzen op
de gevaren van sociale media.
Netbal
Wij nemen opnieuw deel aan een netbaltoernooi met de kinderen van klas 5 en klas 6. Dit
toernooi gaat door op woensdagnamiddag 19 december te Roeselare (sporthal van Klein
Seminarie). Op die dag mogen alle netballers over de middag blijven eten op school
(boterhammen meebrengen!). We vertrekken stipt om 12.50 u.
Meer info (b.v. wanneer zijn we terug op school, …) ontvangen de deelnemers via de
turnleerkrachten.

Speelpleinwerking op school in juli
Net zoals de vorige 4 jaren, gaat 'SPEELPLEINWERKING IN DE BUURT'
opnieuw door op onze school.
Wanneer? Van maandag 1 juli 2018 tot en met vrijdag 12 juli 2018.
Voor wie? Voor iedereen vanaf 3 jaar. Meer info volgt later.
De laatste schoolweek van december
Vanaf maandag 17 december is er géén studie meer tot eind december.
De ouderraad heeft al veel tradities opgebouwd! Voor de 10de keer is de
ouderraad ter gelegenheid van de rapportenuitreiking en het oudercontact
present met hartverwarmende drankjes en versgebakken wafels. Sfeer en gezelligheid opnieuw verzekerd dus!
Afspraak op donderdag 20 december vanaf 15.45 u. op de speelplaats!
De school eindigt op vrijdag 21 december om 15.00 u. (zoals op andere vrijdagen). Er is ook nog avondopvang.
Oudercontact op dinsdag 18 december voor:
of
oudercontact op donderdag 20 december voor:
-klas 1 en 2 (alleen wiskunde)
-alle klassen kleuter en lager
-klas 3, klas 5 en klas 6
Wanneer hebt u de kans om leerkracht(en) te spreken over de vorderingen van je kind
WANNEER? KLAS
kleuterafdeling
do. 20 dec. kl e ute r 1A
do. 20 dec. kl e ute r 1B
do. 20 dec. Combi kl a s 1
do. 20 dec. Combi kl a s 2
do. 20 dec. Combi kl a s 3
lagere afdeling
di. 18 dec.
kl a s
do. 20 dec. kl a s
do. 20 dec. kl a s
di. 18 dec.
kl a s
do. 20 dec. kl a s
do. 20 dec. kl a s
di. 18 dec.
kl a s
do. 20 dec. kl a s
di. 18 dec.
kl a s
do. 20 dec. kl a s

1A e n 2A
1A
2A
3A
3A
4A
5A
5A
6A
6A

BIJ WIE?

VAN…

TOT…

Greet Cool s en Laura Naess ens
Ann Lesage
Hendi Deki mpe en Sophi e Vanoverberghe
Joke Demeul enaere
Cindy Verstraete

16.00
16.00
15.00
16.00
16.00

…
…
…
…
…

Ineke Coppé (WISKUNDE i n kl as 1A en 1B)
Myriam Vuyl s teke
Tom De Coni nck
Ingrid Hei nkens , Maai ke Vandromme en Juul Wal l ican
Ingrid Hei nkens , Maai ke Vandromme en Juul Wal l ican
Veerle Verhaeghe
Ann Schelpe / El s Detail leur (Frans)
Ann Schelpe / El s Detail leur (Frans)
Wil l y Vancoil l ie/Shauny Lagae
Wil l y Vancoil l ie/Shauny Lagae

16.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

…
…
…
19.00
19.00
…
19.00
19.00
19.00
19.00

De gemaakte proefwerken zult u vooraf reeds te zien krijgen. Mogen wij vragen deze te ondertekenen en terug mee te
geven met uw kind?
groeten, Dirk Berghman


Oudercontactstrookje ten laatste op dinsdag 11 december (laten) afgeven aan de klasleerkracht.
De ouder(s) van NAAM .......................................................VOORNAAM.......................................klas..........
wenst / wensen naar het oudercontact te komen op dinsdag 18 of donderdag 20 december (voor allen)
Schrap wat niet past.
O Elk tijdstip past voor mij vanaf …………………. u.
O Tussen ..................... u. en ......................u. (b.v. tussen 16.30 u. en 18.00 u.)
In verband met de extra leerkrachten juf Els Detailleur en Ineke Coppé (gelieve het bolletje te kleuren)
O Wij wensen ook juf Els Detailleur als zorgleerkracht te spreken in verband met de
vorderingen van ons kind.
O Wij wensen ook juf Els Detailleur te spreken als leerkracht Frans (klas 5)
O Wij wensen juf Ineke Coppé te spreken als leerkracht wiskunde (klas 1 en 2) op
dinsdag 18 december
Handtekening ouder

