
Lees meer

Beste ouder,

De eerste schoolmaand is intussen voorbij. De leerlingen hebben hun plek gevonden in hun
nieuwe klas of school. 
Iedere maand kan u vanuit de school een blik werpen op het schoolgebeuren via deze
nieuwsbrief. Hierin geven we ook informatie mee over de komende periode. 
We voegen ook de kalender toe voor de volgende maand. Daarop vind je de uitstappen en
zwembeurten van de verschillende klassen. Zo ben je als ouder op de hoogte van de
planning. 
Deze  nieuwsbrief en maandkalender zal je ook steeds kunnen nalezen op de website van
de school. Daar kan je ook de jaarkalender raadplegen. 

De maand september was een maand waarbij iedere klas rond het thema verkeer aan de
slag ging en de schoolomgeving verkende. Maar we gingen ook de sportieve toer op. De
strapdag was alvast een sportieve dag waarbij we ook aan het groepsgevoel konden
werken. Het zorgde ook voor heel veel leerlingen die op een duurzame manier naar school
zijn gekomen. 

 

Nieuwsbrief

4 OKTOBER
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Op een grote paddenstoel, rood met witte
stippen. Zat kabouter Pinnemuts heen en
weer te wippen. Krak zei de paddenstoel
met een diepe zucht. Allebei zijn beentjes
hopla in de lucht!
Donderdag 29 september gingen de
kleuters van K1B en K1C op uitstap naar de
Tuin van Kina: 1001 stippen. 

 

Verloren voorwerpen

Na deze eerste maand hebben we jammer genoeg
al verschillende verloren voorwerpen verzameld.
Iedere vrijdag zetten we deze klaar aan de
schoolpoort zodat jullie als ouder ook een kijkje
kunnen nemen. We hopen hiermee de spullen aan
de juiste eigenaar terug te kunnen bezorgen.
Mogen we vragen om zoveel mogelijk spullen te
naamtekenen. Dit zou al een heel grote hulp
kunnen zijn. Bedankt alvast. 

Er werden maar liefst 9 moestuinbakken
geplaatst op de speelplaats. De leerlingen van
de lagere klassen hebben zelf verschillende
groenten en kruiden gezaaid en geplant. De
leerlingen van de 2de graad zullen deze
bakken en de groenten onderhouden. We
zijn alvast benieuwd wat we zullen oogsten
binnenkort.

Moestuin op school

1001 stippen
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Politie op bezoek in K2

Bij de 2de kleuterklas kwam in het
thema verkeer de politie op bezoek.
We leerden wat de politie allemaal
doet en welke materialen ze nodig
hebben. Ook de politieauto mochten
ze eens van dichtbij bekijken. 
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Aanpassing kalender oktober

Rapport en Oudercontact

Het oudercontact voor kleuter en lager wordt
verplaatst naar donderdag 27 oktober. 

Niet vergeten:

Woensdag 12 oktober 
pedagogische studiedag = geen school

Graag willen we er de aandacht op vestigen dat we
graag tijdig starten met alle leerlingen. Het belsignaal
gaat om 8u25, je komt best 5 minuten vroeger toe. 
Ben je dan toch eens te laat: kleuters worden tot aan
de deur van de klas gebracht. Leerlingen van het
lager gaan niet rechtstreeks naar de klas maar komen
zich aanmelden bij het secretariaat. 

 

Blij dat je op tijd bent!

Startvergadering
oudercomité 

Alle ouders welkom!
20u Eetzaal

6 oktoberVergadermomenten Oudercomité

Naast de startvergadering werden ook reeds
volgende momenten vastgelegd:

17 oktober: interne werking
21 november: werkgroepen en planning

12 december: winterfeest
 



Het eerste leerjaar had een
onvergetelijke dag aan het Donkmeer! Ze
maakten een zonnige wandeling aan het

meer, speelden samen mini golf en
mochten dieren aaien, voederen en zelfs

knuffelen!

L1 aan het DonkmeerSpelend leren in L3

In L3A leren we op donderdag op een
speelse manier. We automatiseren de

leerstof via allerlei spelvormen.
Ondertussen helpt de juf de kinderen die
wat extra hulp nodig hebben tijdens korte

instructiemomentjes.
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L2 tweedaagse op school

 
Vorige week had het tweede leerjaar een
gezonde tweedaagse op school, mét
overnachting in de turnzaal. 
De kinderen maakten lekkere gezonde
gerechten, kregen een rondleiding in de
volkstuintjes en gingen joggen en stretchen in
de Gentbrugse Meersen. 
Ze vielen moe en voldaan in slaap in de grote
turnzaal na een topfuif en spannende
avondwandeling in het bos.
Ze zijn nu expert in gezondheid!

 


