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EDITORIAAL

OUDERCONTACT
Op dinsdag 12 december 2017 is er oudercontact voor de
ouders van de 2de en 3de kleuterklas die ook bij juf Elise
zitten. Op donderdag 14 december 2017 is er oudercontact
voor de ouders van alle andere kinderen uit de
kleuterklassen.
Voor de lagere klassen vindt het oudercontact plaats op
donderdag 21 december 2017.
Op donderdag 14 en 21 december 2017 bieden we u bij de
kerstboom een kopje warme chocolademelk of glaasje
glühwein aan. Er zijn ook oliebollen te smikkelen en de
zesdeklassers verkopen koekjes voor ‘De Warmste Week’.
Ze kozen voor het project ‘Think Pink’, een organisatie die
meer aandacht vraagt voor borstkanker en wetenschappelijk
onderzoek financiert.

LAATSTE DAG 1STE TRIMESTER
PROEVEN
De proeven voor het 2de tot en met het 6de leerjaar worden
afgenomen vanaf woensdag 13 december tot en met dinsdag
19 december 2017.
Op vrijdag 8, maandag 11 en dinsdag 12 december 2017
kunnen er al proeven worden afgenomen voor onderdelen
zoals luisteren, spreken, lezen, schrijven (stellen) ...
In het eerste leerjaar komen de proeven voor het eerste
groot rapport er pas aan voor de paasvakantie.

STUDIE
Na de proeven is er op dinsdag 19 en donderdag 21
december geen studie meer.

Vrijdag 22 december 2017 is een gewone schooldag. De klas
is uit om 15.05 uur en er is opvang tot 18.30 uur.

OPVANG IN DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten tussen
kerstdag en nieuwjaarsdag.
Na nieuwjaarsdag is de opvang open van dinsdag 2 januari
tot en met vrijdag 5 januari 2018..
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste weten
tegen 9 uur van de dag zelf. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.
Juffrouw Sophie, juffrouw Marleen, juffrouw Sofie, en
juffrouw Phebe verzorgen de opvang. Er zal een leuk aanbod
zijn van allerlei activiteiten voor jong en de al wat ouderen.

TWEEDE TRIMESTER
Het tweede trimester start op maandag 8 januari 2018.

VERKEERSVEILIGHEID
In het schoolreglement staat dat alle kinderen hun
veiligheidshesje iedere dag moeten bijhebben. Dat vinden we
heel belangrijk.
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen,
dragen het hesje onderweg. Ook kinderen die met de wagen
worden gebracht, vallen veel beter op bij het in- en
uitstappen als ze het hesje dragen. Dus doen maar!
In deze donkerste periode van het jaar doen we een extra
oproep aan alle ouders om ervoor te zorgen dat hun
kinderen in regel zijn met het schoolreglement in verband
met het dragen van het veiligheidshesje.
Kinderen die naar school fietsen moeten over een fiets
beschikken conform het verkeersreglement. De verlichting
en reflectoren verdienen extra aandacht. We stellen vast
dat dit de zwakke punten zijn.
We voeren in de komende maanden een paar controles uit
op het dragen van de veiligheidshesjes en het in orde zijn
van de fietsen. U ontvangt van ons een brief als er bij uw
kind iets niet in orde is. Wie in orde is, ontvangt een leuk
hebbedingetje!

KLEURWEDSTRIJD
De Kortrijkse musea Texture en Kortrijk 1302 hielden een
kleurwedstrijd voor Kortrijkse leerlingen uit het derde en
het vierde leerjaar.

Meer dan 2 000 kleurplaten werden verspreid over ruim 30
Kortrijkse
basisscholen.
Alle
leerlingen
werden
aangemoedigd om de kleurpotloden, stiften, penselen of
andere ‘wapens’ boven te halen. Een jury boog zich over de
creatieve inzet van de leerlingen en deelde 2 keer goud,
2 keer zilver en 2 keer brons uit.
Mon Courtens uit het derde leerjaar behaalde met zijn
kunstwerk goud. Daarmee kon hij een educatief pakket voor
de hele klas en een kleurboek voor elke leerling in de wacht
slepen. Proficiat Mon!

