Blauwe Brief
Oktober 2018
De eerste schoolmaand is alweer voorbij gevlogen en wij maken ons nu op voor ons jaarlijks schoolfeest.
We hopen dat we jullie weer allemaal mogen verwachten om samen te genieten van lekkers, activiteiten voor groot en
klein, de zeepkistenrace en zoveel meer.
Vanaf maandag dragen al onze leerlingen weer elke schooldag hun fluohesje.
Zichtbaarheid in de komende donkere maanden is levensbelangrijk.
We hopen dat jullie er mee op toezien dat alle kinderen dagelijks hun hesje dragen.
Ook de hoes voor de boekentassen is nuttig.
Vele kinderen dragen de boekentas op de rug, waardoor het hesje minder de aandacht trekt.
Dan is de boekentashoes een ideale combinatie.
Onze zesde leerjaren vertrekken binnenkort op bosklassen.
Wij wensen hen een onvergetelijke tijd toe.
Directeur Philippe

02/10: eerste leerlingenraad 5de en 6de leerjaar
04/10: 16.00u werkgroep verkeer: iedereen welkom
08/10: 20.00u infoavond schoolrijpheid 2de
kleuterklas
09/10: vertrek bosklassen
12/10: terugkomst bosklassen
13/10: werkdag milieu: iedereen welkom vanaf 9.00u
16/10: personeelsvergadering kleuterschool
18/10: personeelsvergadering lagere school
18/10: 16.30u infoavond nieuwe instappers
22/10: oudercontact lagere school
23/10: oudercontact lagere school
24/10: medisch onderzoek 6A
24/10: grootouderfeest
25/10: rapport 1
26/10: herfstwandeling
27/10: begin van de herfstvakantie
Herfstvakantie t.e.m. zondag 4 november

jaarthema

Holderdebolder
schatten op zolder!
Een gloednieuw thema!
Maar laat ons nu net dit schooljaar op zoek gaan naar dingen uit het verleden.
Samen met onze axenvrienden gaan we op een heuse ontdekkingstocht.
Als eersten zijn de leeuw en de kameel aan de beurt.
Samen met hen keren we terug naar de school van vroeger.
Hoe ging het eraan toe, toen onze ouders, grootouders en
overgrootouders op school zaten? Zijn er veel verschillen
met de school nu? We ontdekken het allemaal de komende weken!

morgen
29 september 2018
schoolfeest

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be
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Weetjes
Wisten jullie dat:



De donkere maanden er weer stilaan aankomen? We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig en goed zichtbaar naar school komen. Op 28 september krijgen de kinderen hun fluohesje mee naar huis. Vanaf dan moeten zij
elke dag met hun hesje naar school komen. De verkeersreus of de leerkrachten van de werkgroep verkeer zullen
regelmatig controleren of iedereen wel in orde is. T.e.m. vrijdag 2 maart zijn de hesjes verplicht dagelijks te dragen.



De jongens en meisjes die in het verleden een fluohoes kregen, die ook dit jaar best op hun boekentas dragen?
Dat verhoogt de zichtbaarheid gevoelig.



Wanneer er gegevens bij u veranderen, die ook moeten doorgegeven worden aan het secretariaat?
Adreswijzigingen, telefoonnummers, mailadressen… houden wij graag up-to-date.



Ook dit schooljaar, in het teken van de maximumfactuur, de kosten voor activiteiten en uitstappen zullen gespreid
worden over verschillende facturen?
Ouders die om een of andere reden een andere regeling wensen, kunnen daarvoor contact opnemen met de
directie.
Nog openstaande facturen, vragen we zo vlug mogelijk te vereffenen.



Er voor leerlingen geen ander materiaal mag aangekocht worden? De bedoeling van het kosteloos onderwijs is net
om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijk zijn. Dure pennen, pennenzakken en ander materiaal zijn niet toegelaten op school. De leerkrachten zullen er mee op toezien dat dit materiaal niet op school blijft. Bij verlies of diefstal is
de school ook niet verantwoordelijk voor dat materiaal.

Gezondheidsbeleid
Ook dit schooljaar werken we met Tutti Frutti samen i.v.m. fruit op school. Jammer genoeg wordt dit niet meer voor het
hele schooljaar gesubsidieerd. De weken dat we van de school geen fruit kunnen aanbieden, vragen we jullie de kinderen
voldoende fruit mee te geven.
Over de momenten dat de school fruit aanbiedt, zullen we nog communiceren van zodra we op de hoogte zijn. Waarschijnlijk zal dit in het tweede trimester zijn.
Die momenten rekenen we weer op hulp van ouders en grootouders om mee het fruit te komen snijden en bedelen, waarvoor onze oprechte dank.

Grootouderfeest op woensdag 24 oktober
Ook dit schooljaar zullen onze kleuters zich weer van hun beste kant laten zien.
Het grootouderfeest is gepland op woensdag 24 oktober. Onze kleutertjes zullen in het thema van dit schooljaar een
programma brengen om ouders en vooral grootouders te animeren.
We zijn ervan overtuigd dat ze weer het beste van zichzelf zullen geven.
Er zijn die dag 2 voorstellingen. Breng zeker de inkomkaart mee, want zonder kan je de voorstelling niet bijwonen.
De voorstelling is enkel voor ouders en grootouders en niet voor andere geïnteresseerden. De plaatsen per kind zijn ook
beperkt.

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be
www.jero-events.be (medesponsor van onze school)

