maandbrief : februari 2020

Grootouderfeest in de kleuterschool
Op donderdag 19 maart is het jaarlijks
grootouderfeest gepland. Dit jaar is alles
in de voormiddag !
Gelieve dit reeds door te geven aan de
grootouders. We voorzien een heus
optreden. Meer info volgt.

Parochienieuws
We nodigen alle kinderen en hun ouders
uit naar de fietszegening op zondag 16
februari in de eucharistieviering om
10.30 uur in de kerk van Sleidinge voor
een fietszegening. Iedereen is van harte
welkom.

Overzicht behouden op de speelplaats en in de
gangen
Mogen wij vragen om als ouder(s) niet te blijven hangen
op de speelplaats en in de gangen van de school voor of
na de schooluren. Het is al een drukte van jewelste
wanneer alle kinderen voor- of naschools op de
speelplaats(en) zijn. Wanneer vele ouders hier of daar
op de speelplaats blijven hangen, hebben de
leerkrachten van toezicht minder overzicht op de
spelende kinderen of de kinderen die nog in de gang
van de school aanwezig zijn.

Oudercontacten in de kleuterschool
In de week van 17 februari organiseren wij
oudercontacten in de kleuterschool. Intekenen voor een
oudercontact kan vanaf donderdag 13 februari om
19.00 uur. Houden jullie de mail in het oog ? Per klas
krijg je een doodle-link om een afspraak vast te leggen.
Bewaar uw moment van afspraak goed, want u krijgt
geen bevestiging meer.

Film- en pyjamadag in de lagere school
Komende vrijdag is er filmnamiddag in de lagere school.
Er is een ruim aanbod waarbij de kinderen zelf een keuze hebben kunnen maken. De
leerlingenraad organiseert deze leuke activiteit. Kinderen mogen in hun pyjama naar school
komen om ten volle te kunnen genieten van de film op een ontspannen manier.

Carnaval
Op woensdag 19 februari vieren onze kleuters carnaval. Zij mogen die dag verkleed
naar school komen. Geverfde haren en speelgoedwapens zijn niet toegelaten.
Houden jullie er rekening mee dat een toiletbezoek ook in carnavalsoutfit mogelijk
moet zijn ?!
Op vrijdag organiseren wij carnavalsfeest in de lagere school. De kinderen van de
lagere school mogen hun verkleedkledij meebrengen naar school (dus niet verkleed
naar school komen).
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Klimaatbewuste school
Onze school wil verder blijven inzetten op het
klimaat.
Volgende stappen hebben we reeds gezet :
- zonnepanelen op het dak van de lagere
school
- de school wordt verwarmd via een
hogerendementsketel op aardgas
- koek- en fruitdoosjes i.p.v. in een papiertje
- herbruikbare drinkfles stimuleren

Dikketruiendag
Op dinsdag11 februari is het
Dikketruiendag. Die dag gaat de
verwarming enkele graden lager en
dragen de kinderen dus best een extra
dikke trui. ‘Meer biodiversiteit helpt het
klimaat’ is het thema dit jaar.

Op deze manier willen wij de toekomstige
generatie bewust maken dat we veel aandacht
moeten besteden aan het milieu.

Helm op, fluo top !
Het begin van de krokusvakantie betekent het einde van de actie ‘helm op, fluo top!’. Normaal hebben
alle kinderen een volle spaarkaart. We dragen immers alle dagen ons fluohesje, waardoor we deze
volle spaarkaart meer dan verdienen. Een volle spaarkaart geeft recht op een gratis ticket voor de zoo,
Planckendael of het Serpentarium in Blankenberge.
Bij een bezoekje aan een van bovenstaande plaatsen, mag je een of meerdere foto’s doorsturen naar
directie@vbs-bijenkorf.be .

februari 2020
maandag
3 februari
woensdag 5 februari
vrijdag
7 februari
zaterdag
8 februari
maandag
10 februari
dinsdag
11 februari

instapdatum nieuwe kleuters (welkom op De Bijenkorf)
medisch onderzoek voor de 1ste kleuterklas (groep 1)
zwemmen voor 3KB en 1ste, 2de, 3de, 4de en 5B
eetfestijn
auteurslezing 5de leerjaar
dikketruiendag
boekenbeestenbabbel in de lagere school
schoolraad om 19.00 uur in Evergem
woensdag 12 februari
medisch onderzoek voor de 1ste kleuterklas (groep 2)
donderdag 13 februari
bezoek aan het Gravensteen in Gent (3de leerjaar)
maandag
17 februari
auteurslezing voor het 3de leerjaar
dinsdag
18 februari
op ontdekking in het theater (4de leerjaar op bezoek naar CC Stroming)
woensdag 19 februari
woensdagnamiddagactiviteit voor het 4de leerjaar (tussen 4 vuren)
carnavalsfeest in de kleuterschool
oudercontacten kleuterschool
vrijdag
21 februari
rapport en sportrapport voor de lagere school
zwemmen voor 3KA en 1ste, 2de, 3de, 4de en 6A
carnavalsfeest in de lagere school
zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart : krokusvakantie
VRIJE BASISSCHOOL DE BIJENKORF
AKKERKEN 2
9940 SLEIDINGE

www.vbs-bijenkorf.be
directie@vbs-bijenkorf.be
09/357.75.21

maart 2020
maandag
2 maart
dinsdag

3 maart

woensdag
vrijdag
maandag

4 maart
6 maart
9 maart

instapdatum nieuwe kleuters
toneel voor het 6de leerjaar (gesmoor) in CC Stroming
boekenbeestenbabbel voor de lagere school
info-avond plattelandsklassen 3de en 4de leerjaar

zwemmen voor 3KB en 1ste, 2de, 3de, 4de en 6B
sportactiviteit voor het 4de leerjaar (alles met de bal) + bezoek Mola
(Wachtebeke)
vergadering oudercomité om 20.00 uur in ’t Klokhuis
dinsdag
10 maart
toneel voor het 3de en 4de leerjaar
maandag
16 maart
voorleesmoment voor het 5de leerjaar
dinsdag
17 maart
voorleesmoment voor het 6de leerjaar
woensdag 18 maart
woensdagnamiddagactiviteit voor het 1ste en 2de leerjaar
(dansacademie)
oudercontacten lagere school
donderdag 19 maart
grootouderfeest (voormiddag)
kangoeroewedstrijd
vrijdag
20 maart
zwemmen voor het 1ste, 2de , 3de, 4de en 5A
dinsdag
24 maart
voorleesmoment voor het 3de, 4de leerjaar en 3de kleuterklas
woensdag 25 maart
medisch onderzoek voor het 5de leerjaar (groep 1)
zondag
29 maart
we schakelen over op het zomeruur !
maandag
30 maart
wenmoment voor kleuters die starten na de paasvakantie
dinsdag 31 maart t/m vrijdag 3 april : plattelandsklassen voor het 3 de en 4de leerjaar
dinsdag
31 maart
voorleesmoment voor het 1ste en 2de leerjaar
april 2020
woensdag 1 april
vrijdag
3 april

woensdagnamiddagactiviteit voor het 4de leerjaar (volleybalinitiatie)
koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen aan de schoolpoort vooren naschools
mega maf moev dans
zaterdag 4 april t/m zondag 19 april : paasvakantie
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