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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
vr 26 oktober: OC Halloweenfuif
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
Herfstvakantie van maandag 29 oktober 2018 t.e.m. vrijdag 2 november 2018
woensdag 14 november 2018: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
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

Geen studie
Op donderdag 25 oktober is er personeelsvergadering voor de leerkrachten.
De studie gaat dus niet door, de kinderen kunnen wel naar de opvang.

22 oktober 2018

Samen veilig naar school !

Vrijdag 26 oktober is er pr eventieve fietscontr ole
voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Je fiets wordt nagekeken door de politie, en je krijgt een fietscontrolekaart die je
precies vertelt hoe veilig je fiets is.

Een warme oproep
We kregen een vraag van ouders om hun kinderen ( 2 de lj en 1 ste kleuter) op te halen
in het Ravotterke . Dit 1 op de 2 weken tijdens de ochtend.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij juf Jo
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klasklap
kleuter
Beste ouders,
Wij zijn 4 studenten van de Arteveldehogeschool te Gent waar we de ‘switch’ opleiding ‘Bachelor in het kleuteronderwijs’ volgen. “Switch” staat voor een switch in ons leven, want we hebben allen al werkervaring achter de
rug.
We zijn heel enthousiast om stage-ervaringen op te doen in deze school!
Alle 4 hebben we al met (jonge) kinderen gewerkt, en enkelen onder ons zijn zelf al ouder.
We zullen dit schooljaar stage lopen bij juf Annelies, juf Sarah, juf Hilde en juf Sofie.
De frequentie waarop we aanwezig zijn zal verschillen van student tot student.
We danken jullie allen voor deze kansen en voor het vertrouwen in ons!
We maken er alvast een mooie en leerrijke tijd van.
Met vriendelijke groet en tot binnenkort,
Inge, Loïs, Jill en Benny.

3KA/3KB Dat pompoenen een zeer grote familie hebben, dat ontdekten we vorige week.
Maar het leuke is dat we met pompoenen lekkere gerechtjes kunnen maken.
Een uitdaging om lekker te kokkerellen !
We proberen het alvast in de klas.
… en het allerleukste is natuurlijk …
juf Orphée en juf Hilde
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OV-klap
Halloweenfuif in Rustenhove: 26 okt. tss 19u en 21u - met BaR voor de ouders
Nog even ter info:





De ouders die naar het praatcafé komen hoeven geen inkom te betalen. Je betaalt enkel voor de drank.
De kinderen die naar de fuif komen betalen 3 euro aan de ingang. Een drankje/hapje kost 50 cent, dus
normaal gezien hebben ze voor 2u genoeg met zo’n 5 euro. Zoveel mogelijk pasgeld meebrengen.
De bedoeling is dat de kinderen verkleed en geschminkt naar de fuif komen.
Inschrijven graag via de doodskist in de hal!
Stop 'de vleermuis' met uw gegevens erop voor inschrijving in de 'doodskist'.

Helmop – Fluotop
Op vrijdag 26 oktober start ook de actie Helmop-Fluotop. We proberen met een toneeltje en een dansje de kinderen te motiveren om veilig naar school te komen: zichtbaar dus en fietsers best ook met een helm op. De kinderen van het 1e leerjaar krijgen die dag ook hun gratis boekentashoesje. Het oudercomité zal samen met de leerkrachten af en toe prikacties houden aan de poort en die kinderen belonen die fluorescerend naar school komen.
En wie weet krijgen ‘verlichte ouders’ ook wel eens een verrassing.
Tot dan !
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