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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap of Gimme)
ma 25 maart 2019 t.e.m. wo 27 maart 2019: zeeklassen voor 3lj en 4lj
za 27 april 2019: infodag
do 02 mei 2019: jongerenconcert voor 6lj
do 02 mei 2019: infoavond vero-route (basisschool Manitoba)
zo 05 mei 2019: Eeerste Communie
woe 15 mei 2019: integratie 3K -1ste lj.
za 25 mei 2019: Tuinfeest
ma 03 juni 2019: schoolreis voor 1lj en 2lj
woe 05 juni 2019: kinderboerderij voor 3KA
do 13 juni 2019: kinderboerderij voor 3KB
di 18 juni 2019: schoolreis voor de peuters en de 1e kleuterklas
do 20 juni 2019: schoolreis voor de 2de en 3de kleuterklas
zo 23 juni 2019: ontbijt OC
di 25 juni 2019: oudercontact
woe 26 juni 2019: sprong 3K - 1st lj.
vr 28 juni 2019: afscheid 6lj.

25 maart 2019

kalender vrije dagen
Paasvakantie van maandag 08 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
woensdag 01 mei: Dag van de Arbeid = vrijaf
donderdag 30 mei 2019 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 31 mei 2019 = vrijaf
maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag = vrijaf
vrijdagmiddag 28 juni 2019 om 11u40: start van de zomervakantie

FISCAAL ATTEST
Beste ouders,
Deze week ontving u het attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen minder
dan 12 jaar om bij uw per sonenbelasting te voegen.
Indien u nog openstaande rekeningen hebt van 2018, kunnen wij u dit attest helaas niet
meegeven. Daarom vragen wij u om deze nog openstaande rekeningen zo spoedig mogelijk te
vereffenen. Alvast bedankt.
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Mooie resultaten IDP – toetsen op het einde van de basisschool.
Vanuit de inspectie vraagt men om op het einde van het 6 de leerjaar ,2 (vanaf dit schooljaar 3) leergebieden of
vakken, te evalueren. Wij kozen vorig schooljaar voor de vakken Nederlands en Wiskunde. Wij maken hierbij
gebruik van externe toetsen, de IDP-toetsen opgemaakt door de koepel van het Katholiek Onderwijs.
Op basis van die resultaten kunnen wij onze werking beoordelen.
Ze helpen een antwoord te vinden op de vraag of wij met het hele team erin slagen de leerplandoelen doorheen
de leerjaren te realiseren.
Voor een volwaardige evaluatie moeten wij vanzelfsprekend nog vele andere gegevens naast deze toetsresultaten
leggen.
Voor Nederlands toetsten wij: spelling , begrijpend lezen en taalbeschouwing.
De resultaten voor deze 3 vakonderdelen liggen boven het Vlaams gemiddelde. Voor begrijpend lezen scoren we
ruimschoots boven het Vlaams gemiddelde.
Voor Wiskunde toetsten wij: getallenkennis, bewerkingen, meetkunde en metend rekenen.
Voor deze 4 vakonderdelen scoren wij mooi boven het Vlaams gemiddelde.
Het spreekt voor zich dat we met deze resultaten kritisch blijven omgaan.
We blijven zoeken en nadenken om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op hun toekomst.

klasklap
kleuter
3KA/3KB Wat een gekibbel, wat een kabaal…
Wie legt het mooiste ei van allemaal ?
Problemen in het kippendorp !
Zou de koning dit kunnen oplossen ?
Volgende week maken we kennis met de wondere
wereld van ‘kip en ei’
juf Orphée en juf Hilde
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