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BASISSCHOOL
WIJNVERKOOP: MAANDAG 3 DECEMBER LAATSTE BESTELLINGEN
Een laatste oproep om dit weekend nog een inspanning te leveren
voor onze wijnverkoop. Met deze wijnverkoop hopen we als school
extra aankopen te kunnen doen ter ondersteuning van het
pedagogisch-didactisch werk met uw kinderen.

FLUO-ACTIE LOOPT NOG STEEDS
Tijdens deze steeds donker wordende maanden loopt ook in onze school de fluo-actie,
georganiseerd door ons oudercomité. Wie naar school komt met een fluo-hesje en fietshelm
kan punten sparen. Met een volle spaarkaart kan je kind voor de kerstvakantie een prijs
kiezen. Wie graag een bijkomende kaart heeft, meldt dit even aan Linda van het secretariaat.
HOOG BEZOEK DEZE WEEK
We hebben uit goede bron vernomen dat we dinsdag 4 december
hoogbezoek krijgen: in de voormiddag komt de Sint met zijn gevolg
kijken naar de kleutertjes. In de namiddag komt hij naar de lagere
school.
We hopen dat we allemaal op 6 december een verrassing verdienen.
Onze schoen staat alvast klaar!

DATA OM TE ONTHOUDEN
Za 1 dec
6de leerjaar
Zo 2 dec

Eerste communicanten

Weerbaarheidstraining
Voorstellingsviering om 11.00u
Voorbereiding om 9.00u

Vrij 7 dec

Zwemdag

Ma 10 dec

Leerlingenraad: 2de bijeenkomst

Za 15 dec

6de leerjaar

Di 18 – woe 19 - do 20 dec grootouders kleuters
Za 22 dec

6de leerjaar

Weerbaarheidstraining
Grootouderfeest
Weerbaarheidstraining

KLEUTERSCHOOL
GROOTOUDERFEEST: TOESTEMMING OM TE FILMEN
Jullie weten dat we ons volop aan het voorbereiden zijn op het grootouderfeest (op di 18 –
woe 19 - do 20 dec 2018). We willen er weer een mooie voorstelling van maken waaraan
zowel de kinderen als hun grootouders plezier kunnen beleven.
Al verschillende jaren maken wij een film van het grootouderfeest. Die film boden we te
koop aan voor alle ouders van de kleuters. Zo krijgen ouders de kans om mee te kunnen
genieten van dit spektakel. Ook dit jaar willen we dit doen, maar dat kan alleen indien alle
ouders hun toestemming geven. Sinds eind vorig schooljaar is immers de nieuwe wetgeving
(GDPR) van kracht. Op de film zal uw kind in beeld komen met de hele klas of met groepjes.
Er zullen geen close-ups in voorkomen. Indien niet alle ouders hun toestemming geven, kan
er geen film gemaakt worden.
Gelieve de brief spoedig ingevuld en ondertekend aan de klasjuf terug te bezorgen.
3-JARIGEN
Als de Sint in onze klas gekomen is, denken we daarna aan Kerstmis. Voor het cadeautje van
de grootouders zijn we nog op zoek naar versiering voor in onze kerstpot. We zijn blij met
kleine kerstballetjes of kerststerretjes, dunnen zilveren slingers en kleine dennenappeltjes.

LAGERE SCHOOL
FIETSEN, EEN VAARDIGHEID OM TE TRAINEN
Fietsen is een hele vaardigheid die kinderen enkel onder de knie krijgen als ze op
verschillende tijdstippen kansen krijgen om te oefenen. Het gaat dan om de motorische
vaardigheid, maar ook om de vaardigheid om op een veilige manier door het verkeer te
fietsen.
Vandaag krijgen alle leerlingen een fietskaart mee naar huis. Hiermee willen we stimuleren
dat onze leerlingen samen met u als ouder op verschillende momenten oefenen om te
fietsen in het verkeer. Voor de kerstvakantie zetten we 2 of 3 doelen in de kijker:
Voor de beginnende fietsers:

Met de fiets aan de hand stappen
Opstappen en vertrekken
Voor de gevorderde fietsers:
Slalommen op korte afstand
Omkijken over de linkerschouder
Arm uitsteken
Voor de handige fietsers: Rechts op de rijbaan fietsen
Rechts afslaan
Links afslaan (zonder voorsorteren)

Telkens als ze geoefend hebben voor een bepaald doel, mogen ze een fietsje kleuren. Voor
elke km die ze in hun vrije tijd fietsen, mogen ze ook een fietsje kleuren.

WEERBAARHEIDSTRAINING: 6DE LEERJAAR
Misschien is er verwarring wanneer de 2de les weerbaarheidstraining plaatsvindt. Aan het
einde van de eerste les werd een foutieve datum gemeld. We herhalen daarom alle data van
de komende lessen: za 1 dec
za 15 dec
za 22 dec

VERLOREN BRILLEN
Naomi Wybou (2B) is 2 brillen verloren. Het is er één met roos en paars van het merk Carera.
De andere is een rode bril van het merk Solano. Wie ze vindt, mag ze brengen naar het
secretariaat.
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