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EDITORIAAL

Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.

GEEN STUDIE
Er is geen studie op dinsdag 6 november 2018 wegens
overleg schoolteam.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 28 november 2018 is er een pedagogische
studiedag. Ons schoolteam verdiept zich verder in het
nieuwe leerplanconcept ‘ZILL: Zin in Leren - Zin in Leven’.
Het nieuwe leerplan wordt in het schooljaar 2019 - 2020 in
gebruik genomen.

OPVANG IN DE HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie is de opvang open van maandag 29
oktober 2018 tot en met woensdag 31 oktober 2018. De
opvang is gesloten op donderdag 1 november 2018
(Allerheiligen) en op vrijdag 2 november 2018 (brugdag). Er
zal een leuk aanbod zijn van allerlei activiteiten voor
iedereen.
Maandag 29 oktober 2018
We gaan op stap en zoeken naar kastanjes, mooie
herfstbladeren… We maken leuke herfstwerkjes met het
verzamelde materiaal.
Dinsdag 30 oktober 2018
Ben je bang van spinnen of ben je eerder stoer? We maken
leuke spinnenhoedjes.
Woensdag 31 oktober 2018
Vandaag is het Halloween! Kom jij samen met ons griezelen
tijdens de Halloween spelletjesdag?

Er is op die dag geen klas. De opvang is wel open.
Wie op die dag een warm middagmaal wenst, laat dit ten
laatste tegen 9 uur van de dag zelf weten.

DAMIAANRAAD
De verkiezingen zijn voorbij. De kinderen die in de
Damiaanraad zetelen zijn bekend.
Op vrijdag 5 oktober 2018 kwamen ze voor het eerst samen.
De bedoeling van de Damiaanraad is dat de kinderen uit de
lagere
klassen
ideeën,
voorstellen
en
suggesties
samenbrengen om onze school nog fijner en leuker te maken.
Dit zijn de leden van de raad:
L1: Lester Bordau en Louis Maes
(reserve: Lieze De Clerck)
L2: Nel Brouckaert en Marjolein Christiaens
(reserve: Emma D’Hondt)

L3: Hannes Debruyne en Hélène Vercruysse
(reserve: Finn Vanmeenen)
L4: Maxime Bayart en Andres Declercq
(reserve: Hayley Vansteene)
L5: Cis Decock en Thomas Loosvelt
(reserve: Louise Haerynck)
L6: Josse De Clercq en Manon Kerckaert
(reserve: Jinte Deconinck)
Proficiat aan alle verkozenen!
We hopen dat er dit schooljaar opnieuw veel fantastische
ideeën in de Damiaanraad opborrelen.

KLAASKOEKEN
Dit schooljaar verkoopt het oudercomité opnieuw
klaaskoeken. Heel binnenkort ontvangt u hierover meer info.
De klaaskoeken worden geleverd door dezelfde bakker als
vorig jaar. Als dat geen garantie is op heerlijke klaaskoeken!
Dit is een actie van het oudercomité. Wie koeken bestelt,
brengt contant geld mee. Er wordt niet via de
schoolrekening gewerkt.

DAG VAN DE LEERKRACHT
Op vrijdag 5 oktober 2018 was het de dag van de
leerkracht. Ons team werd op die dag getrakteerd op
prachtige sterren en heerlijke popcorn. Daarnaast kropen
enkele leerlingen in de pen om hun juf of meester in de
bloemetjes te zetten. Hartelijk dank hiervoor!

HERFSTWANDELING
Onder een prachtige herfstzon konden we genieten van een
zalige herfstwandeling. Er was tijd om gezellig met elkaar
bij te praten. Aansluitend konden we smullen van een
lekkere maaltijd. Op naar een volgende editie! Dan bent u
toch ook terug van de partij?

KETNET KOEKENBAK
De kinderen van het zesde leerjaar nemen ook dit jaar deel
aan de Ketnet Koekenbak. Tijdens de herfstwandeling werd
er een eerste verkoopmoment georganiseerd. Die verkoop
bracht het mooie bedrag van 499 euro op! De kinderen
hadden ongeveer 800 koekjes gebakken, maar ze willen de
opbrengst graag verdubbelen. Daarom zullen er ook koekjes
worden verkocht op het grootouderfeest op 16 november.

DESSERT
Op de Damiaanraad van oktober gaven de kinderen van het
lager aan dat ze het jammer vonden dat er op vrijdag geen
dessert meer was na de warme maaltijd. Onze nieuwe
traiteur kon dat wel nog aanbieden, maar als school vonden
we dit geen meerwaarde. De desserts waarover we het
hebben zijn koekjes en dergelijke die echte suikerbommen
zijn. De kinderen vinden dit wel lekker maar onze school wil
echt inzetten op gezondere voeding. We willen dit soort
desserts niet meer aanbieden. Dit is een bewuste keuze.
Op dit ogenblik is het niet mogelijk een gezond alternatief
dessert aan te bieden op school. Daarbij spelen de
mogelijkheden van de traiteur en de prijs van de maaltijden
een grote rol. Daarbij stelden we vast dat als er fruit als
dessert werd aangeboden heel wat kinderen pasten.
Op het overleg van ons schoolteam hebben we besloten om
de kinderen de kans te geven op vrijdag zelf een dessert
van thuis mee te brengen. We houden het wel gezond. Hoe
gezonder hoe beter. Snoep en koeken met chocolade en
andere suikerbomdingen kunnen niet. We omarmen fruit en
andere natuurlijke producten. En … een dessert is zeker
geen must! In de lagere klassen gaan we daarover ook in
gesprek met de kinderen.

