KALENDER januari
Maandag 8 januari

Instap nieuwe peuters.
Welkom op onze school!

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 17 januari

10.30 uur: Kennismakingsdag voor nieuwe
leerlingen

Dinsdag 23 januari

Oudercontact kleuter (beperkte groep)

Woensdag 24 januari

Netbal 3de graad

Donderdag 25 januari

Gedichtendag – winterrapport –
oudercontact kleuter

Dinsdag 30 januari

Pedagogische studiedag (kinderen thuis)
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NIEUWSBRIEF
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

KALENDER februari
Donderdag 1 februari

Instap nieuwe peuters.
Welkom op onze school!

Vrijdag 9 februari

Verkleeddag (info volgt)

Maandag 10 februari Krokusvakantie
t.e.m. 18 februari
Maandag 19 februari

Instap nieuwe peuters.
Welkom op onze school!

Donderdag 22 februari

vastenviering

Zondag 25 februari
voormiddag

Kinderrommelmarkt + kleuteractiviteit
(info volgt – ouderraad)

NIET VERGETEN!!!
Donderdag 15 maart

Familiefeest kleuterafdeling

Zondag 3 juni

Schoolfeest

Aan allen een prettige vakantie en
de allerbeste wensen voor 2018.
Peter Willems, directeur

Verhalen met een P + Duck Race Rotary
Tijdens de week van de verdraagzaamheid horen we sinds een 5-tal
jaren de verhalen met een P.
Voor het 3de kleuter is dit Victor en de Goedgevoelmachine. Bram en de
OK – Brigade komt in het 3de leerjaar en Nonkel Bretel in het 5de leerjaar.
Dit zijn mooie toneelvoorstellingen waarin het voor de lln. snel duidelijk
wordt wat pesten inhoudt. Nog sterker is de overtuiging dat je met
verdraagzaamheid en praten veel verder komt.
Deze toneelvoorstellingen krijgen wij aangeboden door de Rotaryclub
Gistel. We zijn hen daarvoor heel dankbaar!

NIEUWJAARSRECEPTIE
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op school ook dit jaar opnieuw
een Nieuwjaarsreceptie. De bedoeling van deze receptie is om u,
ouders, samen te brengen en te laten genieten van een hapje en een
drankje, Voor de kinderen is er dit jaar spetterende kindershow voorzien
met heel wat extra animatie en leuke prijzen. Zorg dus dat je erbij bent
en bezorg het inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk terug aan de
klasleerkracht van uw zoon of dochter.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is er ook iemand van de Rotary aanwezig
om ter plaatse eendjes voor de Duck Race te verkopen.

Op 27 mei organiseert de Rotary een Duck Race. Meer info vind je op de
flyer. Vanaf nu zijn de eendjes te koop op school via de klasleerkrachten
of op het secretariaat aan 5 euro het stuk.

Wijzigingen na de kerstvakantie


SPEELWEIDE
Op het grasveld staan er sinds enkele weken prachtige speeltuigen.
Samen vormen ze een parcours. Voortaan spreken we van
de ‘speelweide’.
Een deel is bestemd voor het 1ste en 2de leerjaar. Een ander deel is voor
het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. Voor de kleuters komt er later ook nog
een deel.
De leerlingen mochten het reeds verkennen met hun klasleerkracht. Het
is een uitdaging om het parcours heel behendig af te leggen. Samen
spelen en geduld oefenen zijn daarbij belangrijk.
Na de kerstvakantie werken we met een beurtsysteem. Elk leerjaar zal
een vaste dag hebben om onder toezicht te spelen op de speelweide
(niet verplicht).
We zullen dus ook op het parcours spelen als het gras nog nat is. Het is
goed om ervoor te zorgen dat de kinderen schoenen en kledij dragen die
wat vuil of nat mogen worden.
Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen veel plezier zullen beleven
tijdens het spelen.






Juf Joke start terug in 4A. Dank aan juf Alexandra voor de
vervanging.
Juf Maaike hervat eveneens het werk. Er is een herschikking
binnen de kleuterklassen waardoor juf Katrien enkele zorguren
overneemt en juf Maaike in de 3de kleuterklas staat op dinsdag en
woensdag. Dank aan juf Floor voor de interim.
Juf Mieke Naert werkt sinds 11 december halftijds als zorgjuf.
Haar opdracht in 2B wordt overgenomen door juf Ilse. Dank aan
juf Britt voor de vervanging.
Door de Duckrace hebben wij ons schoolfeest verplaatst naar
zondag, 3 juni 2018.

FAMILIENIEUWS
We namen afscheid van…
de schoonmama van Marilyn (toezicht)
de schoonmama van Conny (toezicht)
We verwelkomen …
Ariana, de kleindochter van Els Logghe (onderhoudspersoneel)

