Nieuwsbrief december 2018
Het einde van het jaar komt op
wintervoetjes dichterbij. Maar, voor we
samen rond een feestelijke tafel
aanschuiven, geef ik jullie graag een
overzicht van de laatste weken van 2018.

De kinderen kijken al vol verwachting uit
naar de komst van de goede lieve Sint.
Op donderdag 6 december worden hij
en zijn pieten rond 08.30 uur verwacht
op de speelplaats van onze school.

Op zondag 2 december start de Advent, de periode die ons
doet uitkijken en verlangen naar Kerstdag. Ook op school
vieren wij dit kerstgebeuren. ’s Morgens wordt in de klas
voor extra sfeer gezorgd met een adventskrans, lichtjes, … .
De kinderen genieten van dit sfeervol moment. Zorg ervoor
dat uw kind dan ook tijdig op school aanwezig is om mee te
kunnen genieten van deze sfeervolle momenten.

Op vrijdag 21 december zal er opnieuw
een kerstgebeuren plaatsvinden op
school. In de voormiddag brengen de
leerlingen van het 6de leerjaar een eigen
kerstverhaal voor hun ouders (09.00 uur
en 10.30 uur) .
In de namiddag brengt onze 3de
kleuterklas hun kerstverhaal voor de
ouders van deze kleuterklassen.
Houden jullie (ouders met kinderen in
de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar)
alvast die dag vrij ? Meer info mag u
binnenkort verwachten.

Graag geef ik jullie ook nog mee dat de
kerstvakantie start op vrijdagnamiddag 21
december om 15.35 uur. De laatste schoolbel
van 2018 rinkelt dus om 15.35 uur. Er zal ook
geen naschoolse opvang voorzien worden.
De verantwoordelijken voor de opvang
hebben die dag een bijscholing.

Op zaterdag 8 december van 14.00 uur tot 17.00 uur en zondag 9
december van 09.30 uur tot 12.00 uur (voor en na de mis) is er een
poster- en geschenkenbeurs van Bond Zonder Naam.
Op vrijdag 14 december organiseert Welzijnszorg de actie : soep op
de stoep tijdens de wekelijkse markt van 09.00 tot 12.00 uur. Enkele
klassen van de lagere school zullen hieraan deelnemen en meer info
zal via de klas verspreid worden.

Naschools worden op regelmatige basis nog talrijke (werk)boeken,
mutsen, sjaals, … opgehaald in de gangen of de klassen. Alle
leerkrachten zullen vanaf nu extra aandacht besteden aan het
maken van de boekentassen en het meenemen van alle
meegebrachte kledingstukken (jas, muts, sjaal, handschoenen). Na
de lange studie (16.45 uur) worden alle buitendeuren afgesloten
omwille van gevaar voor inbraak/diefstal. Het zal dan ook niet
meer mogelijk zijn om na de lange studie nog in de klassen of
gangen iets op te halen.

Proficiat aan alle ouders die :
dagelijks zorgen dat hun zoon / dochter
tijdig op school is.
ervoor zorgen dat hun zoon/dochter steeds
het fluo-jasje draagt.
zich gedragen als een heer in het verkeer
aan onze schoolpoort.
Dit verdient een pluim !

Met de auto naar een uitstap ! Onze school heeft een zeer goede verzekering. Om geen misverstanden te krijgen,
wil ik toch enkele items verduidelijken voor (groot)ouders die soms met hun eigen wagen een verplaatsing doen
naar een uitstap (met een klas). We gaan er steeds vanuit dat er niets zal gebeuren, maar je weet nooit. Onze
kinderen zijn steeds verzekerd op weg van en naar een uitstap. Dit valt binnen de ongevallenverzekering van de
school. (groot)Ouders die soms rijden, vallen onder vrijwilligers, die in opdracht van de school een opdracht
uitvoeren. Ook hier zal de verzekering tussenkomen, mocht er iets gebeuren onderweg of op de uitstap.
Als ouder ben je verzekerd wanneer je je engageert om met een groep leerlingen naar een uitstap te rijden (met
de auto of de fiets). Als school is er een verzekering waarbij alle letsels worden verzekerd door de school. Echter
persoonlijke problemen/gebreken aan de auto/fiets zijn voor eigen rekening omdat van de verzekering verwacht
wordt dat u zich als een goede, veilige chauffeur in het verkeer begeeft.

Kalender december en januari (+ website school)
maandag
donderdag
vrijdag

3
6
7

december
december
december

vergadering oudercomité
Sinterklaas komt op bezoek !
bezoek aan de secundaire school ‘Sint-Franciscus’ te Evergem (6de
leerjaar)
vrijdag
14
december zwemmen groep B
soep op de stoep (Welzijnszorg) tijdens de markt (9 tot 12 uur)
Het 3de, 4de en 5de leerjaar nemen hieraan deel !
maandag
17
december ‘wenmoment’ nieuwe kleuters (van 16 tot 18 uur)
woensdag
19
december ‘ringstick’ voor het 4de leerjaar
donderdag 20
december rapport voor de leerlingen van de lagere school
vrijdag
21
december kerstgebeuren op school (6de leerjaar en 3de kleuterklas)
zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 : kerstvakantie
dinsdag
25
december Kerstmis
dinsdag
1
januari
Nieuwjaar
maandag
7
januari
instapdatum nieuwe peuters
vrijdag
25
januari
zwemmen groep B + 6B
zaterdag
26
Januari
kijkdag voor nieuwe peuters
maandag
28
januari
vergadering oudercomité
dinsdag
29
januari
bezoek aan de secundaire school ‘Muda’ te Evergem (6de leerjaar)
woensdag
30
januari
pedagogische studiedag / vrijaf voor de leerlingen
netbal
donderdag 31
Januari
medisch onderzoek voor het 1ste en 5de leerjaar
Wijzigingen aan de kalender zullen via mail doorgegeven worden !

