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Nieuwsbrief
Belangrijke data:
 Woensdag 19 september: Dag van de sportclub: kom in je sportieve clubkledij naar school
 Donderdag 20 september: NIEUWE datum sponsorloop
 Vrijdag 21 september:
 Schoolfotograaf
 Strapdag
 Maandag 1 oktober: facultatieve verlofdag (betaalde opvang op school)
 Zaterdag 13 oktober: fietstocht
 Woensdag 17 oktober: Pedagogische studiedag ( betaalde opvang op school)
 Woensdag 24 oktober: grootouderfeest (meer info volgt)
 Donderdag 25 oktober: rapport 1 + oudercontact lager
 Vrijdag 26 oktober: Halloweenfuif

Beste ouders,
Het schooljaar is goed begonnen! Ik, als nieuwe directeur, heb al kunnen genieten van de hartelijke
en warme sfeer van de school. Ik ben dan ook zeer positief en zie het helemaal zitten om er samen
met jullie en het team een fantastisch schooljaar van te maken. Ondertussen heeft iedereen via de
infoavond of via de agenda de klasafspraken ontvangen. We hopen dat deze afspraken de basis
kunnen zijn voor een vlotte samenwerking!

MOBIB-kaart
De Lijn vervangt alle bestaande abonnementen door een nieuwe MOBIB-kaart.
Dit betekent dat ook de gratis Buzzy Pazz voor alle Gentse jongeren (6-14 jaar)
omgezet wordt naar een MOBIB-kaart.
Wat moet je hiervoor doen:
•
Stuur een foto door naar data.abo@delijn.be met daarbij de
vermelding van naam, adres en rijksregisternummer.
of
•
Ga langs in de Lijnwinkel aan Gent Zuid, waar je kinderen gratis een
pasfoto kunnen laten maken voor hun MOBIB-kaart.

Ter info: De kinderen die al een abonnement hadden en wiens pasfoto via het
rijksregister beschikbaar is (dit zijn de kinderen met e-ID), ontvingen intussen al hun MOBIB-kaart die
dit schooljaar geldig is.
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We verwelkom onze nieuwe brugfiguur: Emmely Cambier

Wanneer ben ik op school?

Schoolfacturen
Studietoelage
Wees welkom,

Huisvesting

Op dinsdag en donderdag.
Woensdag om de 14 dagen.
Waar kan je me vinden?

voor een gesprek
of vragen over….

Job
Opleiding
Vrije tijd
Opvoeding

Bureau van de directie en
zorgcoördinator
Contact:
Tel. 0473 36 90 64
Mail: Emmely.Cambier@stad.gent

Activiteiten op school
Ouderraad
Enzovoort..

Studietoelage
Indien u aanvraag wilt doen voor een school-en studietoelage betreffende het schooljaar 2018-2019,
kan u dit doen via de website www.studietoelagen.be . U kan ervoor kiezen om dit digitaal of op
papier in te dienen. De papieren versie is ook op de website terug te vinden. Bij vragen kan je bellen
naar het gratis nummer 1700.
Wenst u hulp bij het invullen van de studietoelage? Kom gerust langs bij ons brugfiguur, Emmely
Cambier. Zij helpt je graag verder.
Emmely is aanwezig op dinsdag en donderdag. Op woensdag om de 14 dagen.

Sponsorloop
Op donderdag 20 september organiseren we terug een
sponsorloop. De opbrengst gaat naar zwemmateriaal,
circusattributen en kleuterfietsjes.
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Oproep oude laptops
Met de school zijn we op zoek naar oude laptops als extra ondersteuning in de klas.
Heeft u thuis een exemplaar staan, dat niet meer wordt gebruikt, aarzel dan niet en
doneer hem gerust aan onze school.

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf ‘ De Tuimelaar’ heeft nog een voltijdse plaats ter beschikking vanaf december
2018. Voor verdere info kan u mailen naar kinderdagverblijf_de_tuimelaar@hotmail.com of breng
gerust een bezoekje.

K0:
Met mijn tas
en met mijn jas
ga ik naar de peuterklas.
Ik maak veel vriendjes
groot en klein
Jules
zal er een van zijn!
De allerjongsten zijn goed van start gegaan. Jules, onze klaspop, is blij want hij heeft er vriendjes bij.
Welkom Lyam, Xavier, Enise, Broos, Clovis, Matheo en Umeyr. We maakten reeds kennis met de
hoekjes en speelgoed van de klas.
Niet vergeten: - graag alles goed naamtekenen
- familiefoto’s afgeven
K1: Vele traantjes, kleine hartjes van mama en papa. Het afscheid verliep in het begin wat moeilijk.
Maar wat komen de kindjes al graag naar de klas. Zodra de deuren dicht zijn en na een dikke knuffel
van de juf gaan we volop op ontdekking in de klas: nieuwe vriendjes, nieuw speelgoed, wat fijn. We
leerden elkaar al wat beter kennen en kunnen al flink zelf onze boekentas legen . We hebben ook
al veel in het zonnetje buiten gespeeld in de zandbak. Experimenteren en ontdekken! Volgende week
beginnen we aan ons thema ‘ terug naar school’ samen met Rikki.
K2: De start van het nieuwe schooljaar is voor onze klassen goed verlopen. Bedankt voor jullie talrijke
aanwezigheid op de infoavond. Deze week vonden we nieuwe schooltassen in onze mand. Na wat
speurwerk door de school kwamen we te weten van wie ze zijn: Nellie en Cézar. Ze zijn na een lange
vakantie terug in onze klas. Met onze klaspoppen zullen we leuke avonturen beleven!
K3: We zijn allen goed begonnen aan het nieuwe schooljaar. Ook al hebben sommige kleuters het
niet in de gaten, we leerden al van alles. Het lichaamsschema werd opgefrist. We leerden de letter z
kennen en er kwamen al nieuwe woorden aan bod. Het eerste schrijfpatroon wordt geoefend en
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onze themaplanning is opgemaakt. We kunnen al werken met onze puzzelkaart en de klasafspraken
worden ook goed toegepast. Hopelijk blijft iedereen zijn best doen en wordt het een fijn schooljaar.
L1: Een goede start in het eerste leerjaar! We kunnen al de eerste woordjes lezen en maken met de
letters nieuwe woorden. Elke dag 10 minuten hardop lezen is zeer belangrijk. Bekijk elke dag het
agenda en de brievenmap. De talentwerking is van start gegaan. In september werken we vooral aan
samenwerken. Je kan dit meevolgen in het agenda en op de website.
L2: Dag juf Inge, juf Sabine en juf Laura. We vonden het fijn bij jullie in de klas. Maar nu zijn we er
helemaal klaar voor. We zitten in het 2de leerjaar! Jullie leerden ons lezen, schrijven en rekenen tot
20. Nu kijken we uit naar de hoofdletters, rekenen tot 100, de tafels en nog veel meer! De papa’s en
de mama’s ( hier ook wel eens een oma of opa) hebben reeds al onze boeken gekaft, wat waren het
er veel! ( Dank je wel hiervoor ). Willen de mama’s en de papa’s elke avond nog helpen bij het
hardop lezen? Dit blijft toch heel belangrijk, ook al staat dit niet in de schoolagenda. Denken jullie er
ook aan om elke dag een zakdoek mee te brengen?
L3: Na een korte herhaling vliegen we er in het derde leerjaar in met nieuwe leerstof. In de W.O.-les
leren we over onze familiestamboom. We ontdekken en bespreken ook de verschillende
gezinssituaties in onze klas. Tijdens creatief schrijven maken we een verslag over onze voorbije
zomervakantie. Prachtige tekeningen en collages met herinneringen over de voorbije zomervakantie
hangen op het prikbord. Every summer has its own story!
L4: De eerste schooldag was super tof! Onze vriendjes terug zien en een nieuwe start voor ons
allemaal. Onze juf is heel lief, ze heet juf Manon. We hebben al veel gewerkt in het 4de leerjaar. We
zijn nu nog volop aan het herhalen, maar binnenkort starten we met de nieuwe leerstof.
Elke vrijdag gaan we bij meester Ruben voor actua en Frans. Het was ook leuk om onze sportieve
meester Abel terug te zien.
Het knutselen in de klas was ook heel fijn. We hebben al een minecraft bladwijzer gemaakt, een 'Pop
Art' verjaardagskalender en ons eigen monster voor op onze klasdeur.
Onze eerste zwembeurt hebben we ook reeds achter de rug.
We hebben al veel punten gescoord op Classdojo, hopelijk komen er nog veel bij!
Senna en Nikita L4B
L5: Het begin van het nieuwe schooljaar was een groot succes. We leerden de eerste nieuwe Franse
woordjes. We deden onze eerste zwemles in het 5de leerjaar. Dit jaar gaan we ook naar de bib in
Oostakkerdorp, joepie. We hebben al zin om in onze boeken te beginnen lezen. De eerste weken
waren alvast top!
Vele groetjes uit het 5de leerjaar (Cas en Rune)
L6: Na twee maanden rust kijken we oog in oog met ons laatste jaar. Met veel plezier zijn we
begonnen aan het nieuwe schooljaar, superblij om onze vrienden weer terug te zien. Beetje uitleg
hier en daar, we staan er allemaal voor klaar. In de wiskundeles werken we met een weekopdracht.
Dat is nieuw voor ons! Juf Griet en juf Benigna zijn heel grappig en ook lief.
Kato en Britt

