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schoolklap
woensdag 14 november Pedagogische Werkdag
= vrijaf voor de leerlingen

Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
vr 16 november: bosuitstap voor alle kleuters
do 22 november: toneel voor 3lj en 4lj
di 04 december: kinderboerderij voor 6A
woe 05 december: bezoek Sint en Piet
vr 07 december: kinderboerderij voor 3A
di 18 december: oudercontact
do 20 december: kinderboerderij voor 3B en 6B

kalender vrije dagen
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 t.e.m vrijdag 04 januari 2019
woensdag 16 januari 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag
Krokusvakantie van maandag 04 maart 2019 t.e.m. vrijdag 08 maart 2019

12 november 2018

Geen studie
Op maandag 12 november is er personeelsvergadering voor de leerkrachten.
De studie gaat dus niet door, de kinderen kunnen wel naar de opvang.

Verkeersnieuws!
Voor de vakantie kregen we ‘de Dark Night’ op bezoek in onze school.
Hij werd vergezeld door de Zwarte Ridder, Prinses Flashlaait, Ridster von
Blinkenstoffel en Schildknaap Godfried van Fluon.
De kinderen van het eerste leerjaar kregen een fluohesje cadeau.
Volgende week starten we met de actie “Helm Op Fluo Top”.
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Spaaractie “Fruit, een lekkere buit”
Ook wij doen mee aan de spaaractie “Fruit een lekkere buit”
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kiwi-stickers te sparen en zo
gratis klasballen te ontvangen voor onze school!
Doen jullie mee?
De poster hangt uit aan de deur van het secretariaat..

MamaStart
Dit is een Brugse organisatie die zich inzet voor mama’s met jonge kinderen en zwangere vrouwen die het financieel (even) wat moeilijker hebben. MamaStart biedt materiële hulp en advies aan zwangere vrouwen en gezinnen
met jonge kinderen.
Wat houdt dit project nog meer in?
Mamastart is op zoek naar groot materiaal, zoals buggys’, eetstoelen, relaxen, bedjes, … om gezinnen een babyuitzet te kunnen aanbieden. Kinder- en zwangerschapskledij, klein materiaal en verzorgingsproducten zijn ook
steeds meer dan welkom, alsook lakens, beddengoed en bedlinnen.
Kort samengevat: alles wat een baby, peuter, kleuter (tot 6 jaar) of zwangere vrouw kan gebruiken, kan MamaStart ook gebruiken.
Gezinnen komen bij MamaStart terecht via doorverwijzing van OCMW, kinderdagverblijven, Kind & Gezin of andere gezinsondersteunende diensten. Om een optimale begeleiding te kunnen bieden en discretie te garanderen,
gebeurt alles op afspraak.
Op www.mamastart.be vindt u meer informatie.

klasklap
kleuter
Vrijdag 16 november gaan we op bosuitstap naar Zevenkerke!
Wat breng je mee:
- Pick-nick (er zijn geen warme maaltijden besteld)
- Aangepaste kledij
- Laarsjes
Tijdens de pick-nick is er een drankje voorzien!
De kostprijs van €4,50 komt op de rekening van november.
De kleuterjuffen
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Sportsnack
We starten binnenkort met een naschools bewegings- en sportaanbod voor de kleuters van 2de en 3de kleuter,
en voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.
Dit bijkomend uur beweging en sport is uitgebouwd als een bewegings- en omnisportaanbod op maat, waarbij
plezierbeleving en recreatief bewegen centraal staan.
Een duo van kleuteronderwijzeressen en een leermeester bewegingsopvoeding staan garant voor een aanbod
dat aangepast is aan de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van de doelgroep.
Sportsnack vindt plaats in de sportzaal van de school, en sluit aan bij de opvang.

praktisch:
wanneer
dinsdag
donderdag

16.30 – 17.30
16.30 – 17.30

voor
1ste en 2de lj.
2de en 3de kleuter

o.l.v.
juf Caitlin
juf Julie & juf Sofie Syoen

Er is een cyclus van 10 lessen tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie,
op de volgende data:
1ste en 2de lj.: 20/11, 27/11, 18/12, 08/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02
2de en 3de kl.: 22/11, 29/11, 20/12, 10/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02
Er is een 2de cyclus van 10 lessen tussen de krokusvakantie en de zomervakantie, op de volgende data:
1ste en 2de lj.: 12/03, 26/03, 02/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06
2de en 3de kl.: 14/03, 28/03, 04/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06

kostprijs:
opvang à € 1,60 / uur + € 1,25 voor het sportsnack-aanbod / les

Inschrijven
in het secretariaat, vanaf donderdag 15/11/2018, om 08.00 u.
door betaling van € 12,50
De opvang wordt op de gebruikelijke wijze aangerekend op de maandelijkse factuur.

Er kunnen max. 20 kinderen deelnemen.
Indien de vraag groter is dan het aanbod, dan wordt een wachtlijst aangelegd die voorrang krijgt voor de 2 de cyclus.
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