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Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.
Maak ‘t elke dag een tikkeltje bijzonder.
We wensen je alvast ’t mooiste wat er is.
Het schoolteam

Beste ouders,
Bij de start van een nieuw kalenderjaar blikken we eerst kort even terug op de voorbije maand december.
Warmste week De warmste week was een succes: er werd veel soep besteld en op woensdag 12 december schoven veel
(groot)ouders aan voor een tas lekkere tomatensoep met balletjes! De opbrengst (bijna € 600) werd verdeeld over de
twee acties (cfr ‘soep-op-de-stoep-brief van december).
Netbal Onze 6de klassers deden het schitterden op het
netbaltornooi op woensdag 19 december. De meisjes behaalden
zelfs de eerste plaats! Proficiat!
Ouderraad – Glühweinavond Net zoals bij vorige edities was de
ouderactiviteit op donderdag 20 december dankzij de ouders en
in het bijzonder de ouderraad een voltreffer. Dank!

Op naar 2019…
EHBO Op donderdagnamiddag 10 januari krijgen de kinderen van klas 6 een cursus ‘RED EEN LEVEN’ waarbij de kinderen de
voornaamste basishandelingen leren kennen bij een ongeval. Jong geleerd is oud gedaan!
Verkeersles onder leiding van politie RIHO. Op dinsdag 22 januari wordt aan alle klassen van het lager één lestijd extra
verkeersopvoeding gegeven.
Op donderdag 31 januari is het gedichtendag (met dit jaar als thema: ‘VRIJHEID’)
GEZIEN ER OP DONDERDAG 31 JAAR GEEN SCHOOL IS, WORDT DE GEDICHTENDAG OP ONZE SCHOOL OP WOENSDAG 30
JANUARI GEORGANISEERD.
Op donderdagvoormiddag 14 februari is er sportdag voor de kinderen van de klassen 1, 2, 3 en 4:
ijsschaatsen in Gullegem (9 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, of 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.
‘Wieltjesweek’ In de week van 11 tot 15 februari mogen de kinderen van het lager hun
rolschaatsen, skeelers, steppen of waveboarden meebrengen.
Tijdens de speeltijden houden we opnieuw één speelplaats en het straatje (tussen de school en
‘DE SCHAKEL’) voor hen vrij.
Zorg dat het materiaal van je kind genaamtekend is en dat je kind op een veilige manier kan
sporten. Het materiaal mag gedurende die week op school ‘overnachten’ op een veilige plaats.
Op vrijdagnamiddag 1 maart 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 29 januari 2019 om 19.30 u.
‘Krokusrapport’ Het tweede trimester telt 12 weken waarvan 8 tot aan het krokusverlof. Het krokusrapport wordt daarom
niet gegeven op 1 maart 2019 (net voor het krokusverlof) maar wel op vrijdag 15 februari (na 6 schoolweken). Dan resten
opnieuw 6 schoolweken tot het paasverlof.

OP DONDERDAG 31 JANUARI IS ER GEEN SCHOOL (pedagogische werkdag voor ons).
Groeten
Dirk Berghman

