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EDITORIAAL

GEEN STUDIE
Er is geen studie op maandag 3 december 2018 wegens
overleg schoolteam.
Na de proeven is er op dinsdag 18 en donderdag 20
december 2018 geen studie meer.

OUDERCONTACT
Op dinsdag 11 december 2018 is er oudercontact voor de
ouders van de 2de en 3de kleuterklas die ook bij juf Anna
zitten. Op donderdag 13 december 2018 is er oudercontact
voor de ouders van alle andere kinderen uit de
kleuterklassen.
Voor de lagere klassen vindt het oudercontact plaats op
donderdag 20 december 2018.

PROEVEN
De proeven voor het 2de tot en met het 6de leerjaar worden
afgenomen vanaf woensdag 12 december tot en met dinsdag
18 december 2018.
Op vrijdag 7, maandag 10 en dinsdag 11 december 2018
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.

Op donderdag 13 en 20 december 2018 bieden we u bij de
kerstboom heerlijke poffertjes aan. De leerlingen van het
zesde leerjaar verkopen koekjes voor ‘De Warmste Week’.
Ze kozen voor het project ‘Kinderkankerfonds’, een
organisatie die financiële en psychologische steun geeft aan
kinderen met kanker en hun gezinnen

LAATSTE DAG 1STE TRIMESTER
Vrijdag 21 december 2018 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 woensdag 2 januari
tot en met vrijdag 4 januari 2019. Er zal een leuk aanbod
zijn van allerlei activiteiten voor iedereen.
Woensdag 2 januari 2019
Hoera, 2019! We zetten het jaar sprankelend in en
aperitieven samen. In de namiddag is het bingo-tijd!
Donderdag 3 januari 2019
Sneeuw of geen sneeuw, we maken vandaag sowieso leuke
sneeuwmannen.
Vrijdag 4 januari 2019
Klaar om het jaar sportief in te zetten? Wie wordt onze
snelste Kerstman of gekste rendier?
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.

TWEEDE TRIMESTER
Het tweede trimester start op maandag 7 januari 2019.

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!
Daarnaast neemt onze school deel aan ‘Helm Op Fluo Top’,
waarover u reeds een folder ontving. Met dit project wil de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde scholen helpen om hun
leerlingen op een leuke manier aan te moedigen om
fluokledij en een fietshelm te dragen op weg naar school.
Leerlingen die dat doen, krijgen leuke beloningen en kunnen
coole prijzen winnen. De kinderen kunnen dit schooljaar via
een spaarkaart sparen voor gratis toegang tot ZOO
Serpentarium in Blankenberge én ZOO Antwerpen of ZOO
Planckendael. Op geregelde tijdstippen houden de
klasleerkrachten een steekproef om na ta gaan wie in orde
is. Dit project loopt tot aan de krokusvakantie.

