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Wens bij het begin van het schooljaar
In dit nummer:
Ik wens je de vreugde van de kleine dingen
en niet meer zorgen dan je dragen kan.

Wens begin
schooljaar

1

Ik wou dat je elke morgen ‘ja’ kan zeggen
tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet.

Afspraken
afzetten/
ophalen
kinderen

2

Familienieuws

2

Kalender

3

Ik wens je lieve mensen dichtbij als je van binnen pijn hebt,
en de stille moed steeds opnieuw te beginnen en te her-beginnen.
Voor alles wens ik je toe dat je gewoon blijft,
of het terug wordt, geduldig met jezelf
in het besef dat anderen ook geduld moeten opbrengen om jou…
en weet dat je tijd mag verliezen om gelukkig te zijn
om door te slikken wat moeite kost
en te herkauwen wat je deugd deed.

september
Belangrijke data 4
Nieuwe

4

gezichten

Ik wens je een hart dat klopt op het ritme van licht en donker,
van eb en vloed,
want alles groeit, groeit langzaam… .
En vergeet niet te lachen,
geniet van je eigen dwaasheden
en loop warm om het geluk van je medemensen.
Nadine Vanwalleghem

Thema van dit schooljaar
Laat je meenemen op de weg die
leidt naar: gastvrijheid, dialoog,
schoonheid en verbeelding,
duurzaamheid,…
Stap je mee in ons verhaal?
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Afspraken rond het afzetten en ophalen van kinderen
‘s Morgens om 8u
Om 8u gaat de grote poort open aan de vroegere parking.
Daar komen alle kinderen binnen, ook kinderen met de fiets.
De juffen van de jongste kleuters zijn om 8u15 in de klas, de
kinderen van juf Evelien en juf Carine mogen langs de voordeur
naar binnen worden gebracht tot in de klas.
Eenmaal die kleuters het aankunnen om op de speelplaats te
spelen, mogen ze ook langs de grote poort naar binnen komen.
‘s Middags om 11u40
Ouders die kinderen komen ophalen, komen ook opnieuw langs de grote poort.
Ook de rij en fietsen vertrekken langs de grote poort.
‘s Middags om 13u
Over de middag blijven de poorten op slot en dit voor de veiligheid van de kinderen.
Om 13u gaat de kleine poort aan de fietsberging open en kunnen de kinderen terug
langs daar binnen.
De grote poort gaat niet terug open en dit voor de veiligheid van de spelende kinderen.
‘s Avonds om 16u
Eerst worden er rijen (opvang, studie, Filoe, …) gevormd zodat
de leerkrachten een duidelijk overzicht hebben.
Ouders wachten de kinderen op aan de kastanje afsluiting.
Ouders van de jongste peuters mogen de kinderen ophalen
in de klas en komen via de voordeur naar binnen.
Alvast bedankt om mee te werken aan de veiligheid van onze kinderen!

Familienieuws
Norbert Denoo, opa van Thess (L5A) en Mats (L3A) Vandycke
Luc Corneillie, opa van Mathis (L3A) en Louis (K2/3A) Corneillie
André Schotte, overgrootvader van Arno (L6A) en Charles (L4A) De Coninck
Achter elke traan van verdriet
zit een glimlach van herinneringen
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Kalender SEPTEMBER 2018 - enkele belangrijke data

Maandag 3 september:

Welkom op onze school, Stap je mee?

Dinsdag 4 september:

Klasfoto’s voor de lagere school

Donderdag 6 september:

Hiep hiep hoera…, mevr Julie (secretariaat) wordt 39 jaar!!

Vrijdag 7 september:

Zwemmen
Maandopening—13u15

Zaterdag 8 september:

Huwelijk van de dochter van juf Carine, proficiat!

Zondag 9 september:

Open monumentendag

Dinsdag 11 september:

Infoavond 3de graad en bosklassen — 18u
Infoavond 2de graad — 19u30

Woensdag 12 september:

College van directeurs, juf Nadine is niet op school

Donderdag 13 september:

Klasfoto’s kleuter

Vrijdag 14 september:

Koolskamp Koers, geen school

Zondag 16 september:
Maandag 17 september:

Gezinsviering in de kerk om 9u
Week van de mobiliteit

Dinsdag 18 september:
Woensdag 19 september:

Schoolraad — 20u
Schoolmis

Donderdag 20 september:

Infoavond 1ste leerjaar — 18u
Infoavond oudste kleuters — 19u30

Vrijdag 21 september:

Infoavond 2de leerjaar — 20u30
Zwemmen
Strapdag

Dinsdag 25 september:

Juf Hanne en juf Nadine de hele dag op nascholing rond
het nieuwe leerplan ZILL
Personeelsvergadering, geen studie — 16u

Woensdag 26 september:

College van directeurs, juf Nadine niet op school

Donderdag 27 september:

Veldloop in Ardooie — namiddag
Oudercomité, alle nieuwe geïnteresseerde ouders zijn
welkom — 20u

Vrijdag 28 september:

Zwemmen
Kleuterjuffen op nascholing

Op 1 oktober vertrekt de 3de graad op bosklassen voor de hele week, naar Durbuy!
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Belangrijke data voor het schooljaar 2018-2019
Info-avonden

Vrije dagen

2de/3de kleuter:
donderdag 20 september om 19u30

Facultatieve vrije dagen:
Vrijdag 14 september 2018

1ste graad

(Koolskamp Koers)
Vrijdag 7 december 2018

donderdag 20 september
1ste leerjaar om 18u
2de leerjaar om 20u30

Pedagogische studiedagen:
Donderdag 11 oktober 2018

(opgepast! Gewijzigd uur!)

Woensdag 29 mei 2019

2de graad

Schoolfeest
Zondag 5 mei 2019

dinsdag 11 september om 19u30

3de graad

Vormsel
Zaterdag 18 mei 2019

dinsdag 11 september om 18u
Op die avond wordt de klaswerking
toegelicht.

1ste communie
Zaterdag 1 juni 2019

Alle ouders worden daar verwacht!

Nieuwe gezichten op onze school

Juf Margot, vervanging van juf Marijke
Juf Delphine, turnjuf kleuter

Juf Charlotte, studente psychologie
die stage doet in de zorgklas bij
juf Evelien en juf Hanne
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