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Juf Flore is mama geworden
Op 22 september '22 is juf Flore (L4)
mama geworden van twee jongens:
Alfie en Wiebe. We wensen haar en
haar man alle gezinsgeluk toe met hun
tweeling!

Schoolfotografie
U ontving reeds een briefje voor de
bestelling van de schoolfoto's. U kan
deze steeds vrijblijvend bestellen. Wie
wil genieten van een gratis levering op
school, bestelt de gewenste foto's ten
laatste op 15 oktober. Heeft u trouwens
de vele mogelijkheden ontdekt om zelf
de achtergrond van de foto's te kunnen
aanpassen (niet bij klasfoto's)?

Tweemaandelijkse factuur

Geluksvogel 1: Sporo
Elke klas werkt gedurende het schooljaar
aan één van de tien geluksvogels. Zo hebben
ze ruim de kans om te leren waar de vogel
voor staat. In deze nieuwsbrief wordt
maandelijks één vogel voorgesteld, zodat
ook u alle vogels leert kennen. Deze maand
is dat de peuterklas (K1A) van juf Ann.
Samen met de kleuters stelt zij Sporo voor,
de vogel die staat voor zelfredzaamheid.
Zelfstandig hun jas aantrekken a.d.h.v.
pictogrammen van klaspop Jules, waarbij hij
zijn jas aandoet in een logische volgorde,
zelf hun onderbroekje optrekken na het
toiletbezoek, zelf hun schooltas leegmaken,
enz. Het visueel zichtbaar maken helpt
peuters om het na te bootsen en als Jules
het kan, zij natuurlijk ook! Ze kijken zo op
naar Jules, de klaspop. Als het hen lukt om
hun jas zelfstandig aan te doen, zijn ze
superfier en worden ze beloond met een
medaille. Fier zijn om iets dat ze kunnen, is
groeien in zelfredzaamheid en een uitdaging
om nog meer zelf te doen. Sporo spoort hen
aan om het zelf te doen. En die link werd ook
gelegd met het prentenboek "Coco kan het!",
waarin de vogel Coco niet durft te vliegen.
Gelukkig heeft ze een wijze mama die haar
het nodige zetje geeft.

Onze
school
werkt
met
tweemaandelijkse
facturen
voor
de
leerlingenrekeningen. U zal dit dus eind
oktober, eind december, eind maart,
eind mei en eind juni ontvangen. Wie
betalingsmoeilijkheden ondervindt, kan
contact opnemen met de directie. Er
wordt dan in alle discretie en in
overleg gekeken om de betaling in
gedeeltelijke schijven te betalen.

Plantaardige drankjes
Voor kinderen die bij de boterhammen
plantaardige drankjes verkiezen boven
melk door bv. een melkintolerantie,
starten
we
een
proefproject
met
plantaardige drankjes (soja), naast het
andere aanbod van drankjes. Hiervoor
zal u een afzonderlijke mail ontvangen
met een invulformulier om desgewenst
te bestellen. Na de herfstvakantie zal
hiermee kunnen gestart worden.
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Oudercafé geannuleerd
Wegens te weinig inschrijvingen, wordt het
eerste
oudercafé
van
14
oktober
geannuleerd.
De ouderraad zet hun energie alvast volop
in voor het ontbijt. Meer info volgt later.
Met dank voor het begrip voor wie al
ingeschreven was.

Fluojasje - en
boekentassenhoes
Zoals in het schoolreglement is opgenomen,
is het dragen van een fluohesje verplicht.
Het is immers zeer belangrijk om op te
vallen in het verkeer, zeker nu de dagen
donkerder worden.
Vorig schooljaar zorgde de ouderraad ook
voor fluohoezen om over de schooltas te
trekken. Zeker voor de kinderen van de
lagere school is dit heel sterk aangewezen.
Ook alle kleuters hebben dit vorig jaar
ontvangen, dus kinderen die nu in het
eerste leerjaar zitten, halen best die
boekentassenhoes uit de kast en trekken
die over de schooltas. De hoes helpt
trouwens ook om de schooltas wat beter te
beschermen
tijdens
regenbuien.
Mooi
meegenomen, niet? Vergeet trouwens de
hoes én het fluojasje niet te naamtekenen,
want er zijn er heel wat in omloop!
O ja, op 25 oktober is er een prikactie om
te kijken wie het fluohesje draagt. Maak er
een goede gewoonte van om uw kind dit
dagelijks aan te (laten) trekken.

Kalender
Maandag 3/10
Vrije dag
Dinsdag 4/10
Pedagogische studiedag
Woensdag 5/10
Dag van de leerkracht
Vrijdag 7/10
Zorgteam
Dinsdag 11/10
Scholenveldloop in Nevele voor L4, L5
en L6, Ouderraad om 20u in de refter
Donderdag 13/10
Nascholing juf Cindy en directie
Uitstap L3 en L5
Maandag 17/10
Schoolraad
Woensdag 19/10
Openklas nieuwe peuters
Vrijdag 21/10
Zorgteam
Maandag 24/10
MST L6 in Deinze
Dinsdag 25/10 - donderdag 27/10
Driedaags directieseminarie
Donderdag 27/10
Viering voor de kleuters om 9u in de
kerk - (groot)ouders zijn ook welkom,
uitstap L1
Zaterdag 29/10
Start herfstvakantie t.e.m. zondag 6/11

Warme maaltijden
Over geuren en smaken valt niet te twisten, maar de voorbije maand waren
bijzonder veel kinderen heel enthousiast over de smaak van de nieuwe warme
maaltijden. Wilt u als ouder graag weten wat uw kind dagelijks zal eten? U kan
het maandmenu bekijken op onze website, onder "downloads". Daar kan u
trouwens ook een bedrijfsfilmpje van de traiteur zien.

