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Kalender
Ma 3 febr
Di 4 febr
Di 11 febr
Do 13 febr
Vrij 14 febr
Di 18 febr
Do 20 febr
Do 20 febr
Vrij 21 febr
Ma 24 febr

Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL
Ouderraad
Dikke Truiendag
Middagsport L5: netbal
Zwemmen 3de graad en K3
Netbaltornooi L6
Netbaltornooi L5
Info-avond CLB in Roxy ‘Wat na de Basisschool’
(ouders L6)
Zwemmen L2-4
Jarigen vieren maand februari
Start krokusvakantie!

De maandkalender is ook steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme.

Werken in de Dorpstraat
De werken in de Dorpstraat beginnen aardig dicht te komen. Voorzichtigheid voor onze zwakke weggebruikers
is een zeer belangrijke boodschap. Verder info mochten wij nog niet ontvangen omtrent de werken.
Bekijk samen met uw kind de veiligste route en zorg ervoor dat ze zichtbaar zijn voor alle weggebruikers.
Indien we verder nieuws hebben houden we jullie verder op de hoogte via Facebook en Gimme.

Regelloze maand op de speelplaats
Jullie hebben het allicht al gehoord van jullie zoon/dochter (lagere school). De vele speelplaatsregels zorgden
soms voor de nodige verwarring bij de kinderen (en toezichters). Daarom besloten we om alle regels omtrent
de plaats waar de kinderen moeten spelen weg te laten gedurende de maand januari. De kinderen mogen dus
spelen op de speelplaats van de lagere school waar ze willen. Als het niet lukt, als er teveel ruzie is, gaat de bel
en komen de regels terug.
2 weken later: de bel is 1 keer gegaan, we hebben 2 dagen terug met regels gespeeld. Maar de kinderen kregen
een 2de kans, ze zijn zeer enthousiast en gaan ervoor! Tijdens de leerlingenraad en de personeelsvergadering
komt duidelijk naar voor dat dit ‘experiment’ zeer positief wordt ervaren, er is in het algemeen minder ruzie.
Enkel op het voetbalplein en de speelweide kan het soms druk worden. Hier bekijken we samen met enkele
leerkrachten en de leerlingenraad hoe we dit kunnen bijsturen.
Wordt vervolgd.

Zina Zelf en Betty Beeld
In de gang staan sinds deze maand 2 tentjes. Deze tentjes zijn bedoeld voor
kinderen die zich graag eens even terugtrekken van de drukke speelplaats (net als
Zina Zelf). Dit is geen strafhoek!
Kinderen mogen zelf vragen aan de leerkracht van toezicht of ze hiervan gebruik
mogen maken. In de tentjes ligt een zandloper (van 5 minuten, kleurplaten,
kussentjes, een krukje, stressbal…)
Volgende maand is het de beurt aan Betty Beeld om haar talenten eens in de kijker
te zetten. Helpen jullie hier graag een handje mee (zie brief).

Schenking ouderraad

Tijdens de kersthappening mochten we een mooie cheque ter waarde
van 3 000 euro ontvangen van de ouderraad.
Wat een
supergeschenk!
De helft hiervan werd bijgelegd voor de 25 chromebooks die ingezet
kunnen worden in elke klas. Ze zitten netjes in een (verrolbare) kar
waar ze ook in opgeladen worden.

De andere helft wordt geschonken aan de kleuterklassen om hun speelgoed in de klassen te vernieuwen. K3
heeft alvast hun aankoop gedaan. De andere juffen zijn nog aan het kiezen . Wat zij zullen kiezen zal
meegedeeld worden in een van de volgende nieuwsbrieven.
K3 geniet ondertussen al van hun speelgoed!
DANKJEWEL OUDERRAAD!!

Nieuwe kindjes gestart in 2019 en januari 2020
In dit schooljaar hebben we al heel wat nieuwe peuters mogen verwelkomen.
In de rode klas startten dit schooljaar: Leyla, Nienke, Zosia, Milo, Faatimah, Nil, Manon, Yannis, Elle, Kobe, Lia
en Lore
In de blauwe klas startten dit schooljaar: Azra, Bilal, Adam, Jasper, Elena, Suri, Milan, Finn, Liam, Inez, Sam
Welkom lieve vrienden! Jullie zijn echte kanjers! Zo’n knappe start dat jullie maakten, geen traantjes meer,
super!

Ook in de lagere school zijn er ook 2 nieuwe vrienden gestart. Scout in L1B en Lennert in L4. Ze maakten een
goede start.
Lennert heeft een spierziekte waardoor zijn spieren hem regelmatig in de steek laten. Daardoor is gewoon
stappen en traplopen niet altijd mogelijk. Hij heeft hiervoor als hulpmiddel een rolstoel en zal naar boven
gedragen worden door ouders en leerkrachten.
We hopen dat ze zich vlug thuis voelen op school.

Inschrijvingen
7 februari is het einde van de voorrangsperiode broers en zusjes. Heb je nog een
broertje of zusje die geboren is in 2018 en wil je ook dat hij/haar naar onze school
komt? Maak dan zeker een afspraak voor 7 februari om hem/haar in te schrijven in
onze school. Daarna vervalt hun voorrangsrecht en moet er ingeschreven worden
via het aanmeldingsregister.
Ken jij nog ouders die graag hun kind(eren) inschrijven in onze school? Laat hen dan
zeker een afspraak maken met directeur Veerle.
Info over het aanmeldingsregister vinden jullie ook terug op onze website.

Geboortes
In de vorige editie waren we nog enkele vriendjes vergeten die nog een broertje
of zusje kregen in 2019! Een dikke proficiat aan de kersverse ouders en zusjes
en broertjes!
Louis: broer van Ilana (L6), Leano (L5), Alessio (K3) en Sienna (K1B)
Maurice: broertje van Arthur (K3) en Felix (K2)
Melisa: zusje van Azra (K1B)
Siebe: broertje van Floortje (K2)
Ilyas: broertje van Noa (L3)
Ken je nog een vriendje die we vergeten vermelden zijn? Laat je maar horen, we vermelden hem/haar graag in
de volgende editie!

Overlijdens
Lisette Van Steenacker (overgrootmoeder van Mathis L5 en Lars L3)
Het personeel wenst de familie veel sterkte!

Gimme
Meer en meer proberen we gebruik te maken van het communicatiekanaal ‘gimme’. Ben je nog niet
aangemeld? Probeer dit dan zo snel mogelijk te doen. Vaak is het handig om een vlugge boodschap van de
school via dit kanaal te verspreiden. Je krijgt zelf een mailtje als er iets nieuws voor de klas van zoon/dochter
is gepost.

Dikke Truiendag
Op 11 februari is het dikke truiendag. Op die dag zetten we de verwarming enkele
graden zachter. Samen met de kinderen vragen we ons af hoe we het klimaat hierbij
helpen?
Een dikke trui zal dus geen overbodige luxe zijn deze dag!

Graag tot een volgende Poppenieuws,
directeur Veerle

