Nieuwsbrief januari 2019

Het Belleveer

Mijn wens voor het nieuwe jaar
veel lieve, kleine zaken
negeer ze niet, vergaar ze maar
opdat ze saam het grootste maken.
Zo wordt 2019 voor allemaal
een jaar vol vriendschap, verdraagzaamheid ,
een mooi verhaal!

Beste ouders

De kerstviering bracht ons een mooie boodschap van vrede, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar.
Laat dit nou net de drie pijlers zijn waar we graag op willen inzetten. In deze maatschappij is
verdraagzaamheid soms ver te zoeken.
We toonden met z’n allen alvast ons warm hart tijdens de actie voor de warmste week. De verkoop
van de hotdogs en koekenbak (hartelijk dank aan alle bakkers en sponsors van de zakjes) bracht
1013,05 € op ten voordele van ‘de kleine prins’. Een welgemeende DANKJEWEL is dan zeker op zijn
plaats. Foto’s en sfeerbeelden kan je terugvinden op onze website bij de home pagina.

Op zondag 6 januari is er van 11 tot 12 uur de welkomstreceptie voor de nieuwe kindjes die dit
schooljaar nog instappen in de peuterklas.

Dit schooljaar gaat op 7 januari de receptie voor het personeel van onze scholengemeenschap door op
onze school. Die avond is er GEEN huiswerkklas en gaat de opvang door in de kleuterrefter. Ingang
’s avonds voor één keer langs de Hekkergemstraat, groen poortje.
Zoals u verder zult merken is januari de maand bij uitstek om vooruit te blikken naar het secundair
voor onze zesdeklassers. Ze onderzoeken hun talenten, erkennen en verkennen de verschillende
takken van het secundair met bezoeken aan de Wetterse middelbare scholen. Op 22 januari brengen
ze een bezoek aan het St. Jozefinstituut. De kinderen worden om 8u30 met de bus opgehaald. Gelieve
dus ruim op tijd op school te zijn. Op 28 januari gaat L6 voor de tweede keer naar het
Scheppersinstituut. Ze krijgen daar een warme maaltijd aangeboden! Op die manier kunnen ze ook
binnen S.T.E.M. meer kansen benutten om een technisch proces tot een goed einde te brengen.
De ouderinfoavond ‘op stap naar het secundair’ voor L6 gaat door op 24 januari om 19u30 in zaal de
Bron te Lede en op 7 februari in CC Nova te Wetteren. De Leerlingen van L6 kregen hier reeds een
brief voor mee.
Iedereen is van harte welkom op de vergadering van de vriendenkring op 10 januari om 20u00. Met
een hapje en een drankje klinken we op het nieuwe jaar en bereiden we de Quiz en wanteltocht voor.
Wie quizskills heeft of gewoon graag een fijne avond beleeft, kan zich inschrijven voor de quiz. Zie
onderstaande flyer.

Dinsdag 15 januari is er bib.
Opgepast, donderdag 17 januari is er terug geen huiswerkklas. De leerkrachten hebben dan immers
personeelsvergadering.
Ik wens iedereen een heel fijne kerstvakantie toe met mooie familiemomenten en veel goede wensen
en voornemens om 2019 tegemoet te gaan!
Hilde Kerckaert
Directie
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Onthaal ouders nieuwe kleuters
van 11.00-12.00

namiddag

avond

leerlingenreceptie in eigen
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Receptie personeel
scholengemeenschap
Geen huiswerkklas!
Avondopvang gaat door in
kleuterrefter!!!

Directievergadering Wetteren
20u00 vergadering
vriendenkring
10u00 vergadering directie

bib
Nascholing zorgco en directie

bib
SVS L5-L6 ringstick Wetteren?
15u45 PV onderwijs,
GEEN HUISWERKKLAS!

8u30 L6 naar St. Jozef Wetteren
dirco
09u00-11u30: SVS L5: alles met
de bal (eigen vervoer)
directievergadering

L6 workshop biotechnieken op
Scheppers

dirco

directievergadering

L6 workshop biotechnieken
op Scheppers
SVS L3-L4 tussen 4 vuren?

Vergadering zorgco en directie
in Overmere

Dag van de directeur

Vetgedrukte mededelingen zijn van toepassing voor directie. De directie is die dag niet op school aanwezig.

