Lid van Scholengroep Gent

nieuwsbrief

-

Woensdag 25/10 grootouderdag
Donderdag 26/10 oudercontact lager
Vrijdag 27/10 Halloweenfuif
Herfstvakantie 30/10 tot 3/11 (betaalde opvang voorzien op ma
30/10, di 31/10 en vrij 3/11)
Dinsdag 14/11 oudercontact kleuter
Dinsdag 5/11 Sint op school…

Halloweenfuif vrijdag
ZEVENENTWINGIG oktober. Durven
JULLIE komen griezelen…
De fietstocht was een groot succes! Bedankt aan de
organisatoren en aan de zon ;-)
Hieronder een verslagje van Mina:
Zaterdag 14 oktober was het fietstocht. We hadden veel geluk, het was
heel mooi weer. Het was een mooie tocht met veel natuur…
Het was ook een beetje avontuurlijk. Er was modder en er waren steentjes
en soms moesten we tussen paaltjes rijden!
Er waren meer dan 100 mensen!
Achteraf waren er lekkere hotdogs en drank.
Er was ook een leuk parcours.
Het was dus een heel leuke fietstocht!
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Lindsey, onze brugfiguur is vanaf nu bereikbaar op tel. nr. 0473 81 76 57

De kinderen die een GSM meebrengen naar school mogen deze
niet gebruiken op het schooldomein. Ook niet in
voor-of naschoolse opvang.

We merken dat er opnieuw regelmatig auto’s verkeerd geparkeerd
staan voor en na school.
Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, zorgen we samen voor
een veilige schoolomgeving EN moet de politie minder boetes
uitschrijven…
Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun
zwemgerief vergeten. Indien je thuis nog
zwembroekjes of badpakken hebt liggen die
te klein zijn, mag je ze steeds afgeven op het secretariaat
van de school. Op die manier kunnen alle kinderen steeds mee gaan zwemmen. Alvast
bedankt!

Afspraken bij het afzetten van de kleuters op een rijtje…
1. De kleuters zetten hun boekentas steeds aan de muur aan het raam recht tegenover de poort.
2. Ouders nemen afscheid van hun kleutertje aan de poort en komen niet mee op de speelplaats.
3. De kleutertjes mogen niet terugkeren naar de ouders wanneer ze op de speelplaats zijn.

EN DIT ALLEMAAL OM DE VEILIGHEID VAN AL ONZE KLEUTERS TE GARANDEREN.
BEDANKT OM HIER REKENING MEE TE HOUDEN!

Op 11 oktober was er alweer een toffe GRAS-dag (GRoene, Avontuurlijke Speelplaats) met
enkele enthousiaste papa’s, juffen, meesters en een opa. We hebben op die dag heel wat
werk verzet. De bomen kregen een stevige steun, er werden nog struiken bij aangepland, de
moestuin met serre kreeg verder vorm, de kleuterbankjes kregen een laagje vernis,…
Wil je ook eens meewerken op zo’n dag, geef je e-mailadres door en dan kom je in de
mailinglijst van de GRAS-werkdagen. DANKJEWEL aan de enthousiaste helpers!
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Voor juf Katty is het erg handig als de betalingen voor de maaltijden en
opvang steeds op de juiste rekening gestort worden.
Hierbij een overzicht van de rekeningnummers:
maaltijden BE 60 00150017 9970 (met vermelding van de gestructureerde mededeling)
opvang BE 480013 0963 8527 (met vermelding van naam en klas)

Vergeten jullie niet dat de inschrijvingen
en het voorschot voor de GWP’s
moet binnengebracht worden voor
27 oktober. Wij moeten de definitieve aantallen doorgeven aan de
verschillende locaties kort na de vakantie.
KO
Wierel warrel in het rond, blaadjes vallen op de grond.
We werkten rond het thema: ‘Jules in het bos’, schilderden met herfstkleuren, speelden met
herfstvruchten, maakten een herfstwandeling samen met Jules en nog veel meer…
Onze nieuwe vriendjes zijn ook al eens op bezoek geweest met hun mama en papa. Zij
starten na de herfstvakantie!
K1
Wat vliegen de weken voorbij! We zijn volop bezig met het thema ‘herfst’!
Deze week kwam Jonnie de spin bij ons op bezoek… Het is een hele lieve spin!
We gingen al op spinnenzoektocht. Volgende week gaan we met onze laarzen door de
plassen en met onze parapluutjes door de regen! Dat wordt leuk!
Niet vergeten: volgende week vrijdag is het Halloweenfuif op school.
K2
De muzische dag was een succes! We vonden het heel fijn om eens bij de andere juffen op
bezoek te gaan. Ook het bezoek aan het Halloweenhuisje van Elise uit K2B brengt ons al
helemaal in de stemming voor de Halloweenfuif.
K3
Pompom heeft beslist om toch niet te verhuizen. Na het bespreken en bekijken van
verschillende huizen, kiest hij toch voor onze school.
Volgende week wordt het nog druk:
- maandag toneel
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- woensdag opa en oma op bezoek
- vrijdag boswandeling met L6 en lekkere pompoensoep

L1
- De eerste lees- en rekentoetsen zijn achter de rug. Alle kinderen deden hu best. Volgende
week krijgen we ons eerste rapport. Spannend…
- De muzische dag was heel plezant. We zijn allemaal super knap in verschillende dingen.
- Op woensdag 25 oktober komen onze grootouders op bezoek in de klas. Ze zien zeer graag
hun kleinkinderen eens bezig in de klas.
L2
Wat hebben we al flink gewerkt in het tweede leerjaar. We leerden tot 100 tellen. We
toverden het twintigveld om tot een honderdveld. We maakten ook toetsen voor ons eerste
rapport. Iedereen deed hiervoor zijn uiterste best. Nog een weekje hard werken, en daarna
een weekje vakantie. Denken jullie er aan om in de vakantie elke dag te lezen ? Dit blijft ook
nodig in het tweede leerjaar.
L3
We hebben al veel blaadjes, eikels, beukennootjes en kastanjes meegebracht om onze klas
aan te kleden. Vrijdag gaan we naar Het Leen om met de winkelkar in het bos te gaan.
Dinsdag was het muzische talentendag. We hebben 3 toffe workshops gedaan:
kastanjekettingen gemaakt, een gedicht geschreven, met plasticine gespeeld, yoga
beoefend,… het was echt een superdag!
L4
Onze eerste toetsenperiode is bijna achter de rug en stilaan kijken we uit naar het rapport!
Dinsdag hadden we muzische talentendag! We werkten in groepjes volgens de KNAP-jes. Zo
zullen we onze talenten leren ontdekken. De herfstvakantie en Halloween komen ook
dichtbij… Joepie!
L5
Het was een super leuke MUVO-dag. We werkten rond allemaal verschillende talenten. Wat
zagen we leuke resultaten!
We gingen voor de 2e keer naar de bib in Oostakker. We zijn het nu gewoon!
Denk eraan om de Franse werkwoorden en woordenschat regelmatig te herhalen, dat is heel
belangrijk.
L6
Dinsdag 17 oktober 2017 was het muzische dag. We werkten rond ‘een knap’. Bijvoorbeeld:
taalknap ,ik-knap, samenknap, natuurknap en nog veel meer. We hebben ook al een paar
toetsen gehad . Volgende week vrijdag is het Halloweenfuif en daarna is het herfstvakantie.
Komen jullie ook mee bibberen? Groetjes, Nele en Felle
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