Nieuwsbrief februari 2019

Beste ouders
Februari brengt enkele feesten met zich mee. Zo starten we 1 februari al
meteen om 9u00 met een misviering rond lichtmis in de kerk. Het tweede
leerjaar heeft een heel mooie viering voorbereid. Allen welkom! Nadien
worden al onze kinderen getrakteerd op een pannenkoek. Ouders die graag
een handje toesteken bij de bedeling van de pannenkoeken bij de kleuters
(om 9u30), mogen gerust een seintje geven. We zijn nog op zoek naar een
tweetal helpende handjes.
Veiligheidsweetjes:
-

-

-

De fluoactie waarbij ik regelmatig aan één van de schoolingangen stempels zet voor wie een
fluojas draagt, loopt nog tot eind februari. Ik hoop dat jullie deze traditie ook zonder mijn
aansporing zullen verder zetten in het belang van de zichtbaarheid van jullie kind.
Opvolging bouwwerken in de omgeving van onze school.
Naast onze school
(Hekkergemstraat) schieten de bouwwerken vrij goed op. Men is momenteel ook reeds
gestart met de afbraakwerken op de hoek van de Stationsstraat en Hekkergemstraat. Ook hier
komt een appartementsgebouw. Gelieve dus extra attent te zijn voor verkeershinder. Gebruik
bij voorkeur het Dorp om te parkeren of de Lindelaan/Kloosterland.
De uitbreiding van het afdak is door de aangesproken firma verplaatst. De werken zullen ten
vroegste rond de paasvakantie plaatsvinden.

Belangrijke info :
➢ Vanaf dit schooljaar zijn de vaste contactmomenten waarop het CLB uw kind opvolgt veranderd.
Er zijn vijf verplichte contactmomenten:

Het contactmoment in de eerste kleuterklas doet het CLB voor de eerste keer samen met de
ouders . Bij Kind & Gezin ging je samen met je kind naar de consulten. Het eerste contactmoment
tijdens de schoolloopbaan wil het CLB vanaf dit schooljaar ook graag samen doen met jullie. Zo
kunnen jullie kennismaken met het CLB en gericht info doorgeven en vragen meteen stellen. Het
CLB maakt tijd vrij om vragen die je hebt over opvoeding, school, ontwikkeling of gezondheid te
beantwoorden. Het contactmoment zal doorgaan in het CLB bij de verpleegkundige en CLB-arts en
dit op dinsdag 12 maart 2019. Een afspraak voor het contactmoment zal je online kunnen maken.
Meer info in brief die nog volgt.

➢ Ouders van L6. Het secundair onderwijs wordt vanaf schooljaar 2019-2020 hervormd. Om
jullie allen de kans te kunnen geven om naar de infoavond, ingericht door het CLB, op 7
februari 2019 om 19u30 in CC Nova te gaan, verplaatsen we het oudercontact van het zesde
leerjaar naar dinsdag 26 februari!

Omdat 1 maart met carnaval en zwemmen voor al onze leerkrachten een te druk moment is, wordt
het oudercontact van 1 maart voor alle klassen verplaatst naar 26 februari. Voor sommige klassen is
er ook nog op 28 februari oudercontact mogelijk. Uitnodiging volgt.
Op 2 februari organiseert de vriendenkring een spannende quiz Dit jaar wil de vriendenkring zich
vooral toespitsen op een 16+ publiek zodat jullie als ouder er optimaal kunnen van genieten. Er zijn
nog enkele plaatsjes vrij. Inschrijven kan nog ten laatste tegen maandag 28 januari via
www.vriendenkringbelleveer.be. De quiz start om 19u30. Je hoeft echt geen wandelende
encyclopedie te zijn om mee te doen!
Op 4 februari bezoekt L6 Mariagaard in de voormiddag. Vertrek op school om 8u30. Ze krijgen daar
’s middags een maaltijd aangeboden. L1 en L2 gaan die voormiddag met de bus naar CC nova voor
de voorstelling ‘Japapa’
Op 5 februari gaat L4 in de voormiddag naar de sportactiviteit‘ Alles met de bal’ in Laarne. Dank aan
bereidwillige ouders voor het vervoer. Zo kunnen we de prijs voor alle kinderen toch gevoelig drukken!
Opgepast! 6 februari is er een facultatieve verlofdag. Er is dus GEEN school en GEEN opvang! Indien
u voor uw kind geen opvang heeft, kan u inschrijven via de onderstaande link voor de opvang van de
gemeente (opvang Serskamp of Wichelen). Deze link kan u ook gebruiken om uw kind in te schrijven
voor de opvang tijdens schoolvakanties www.webshop.wichelen.be onder het tabblad
kampen/opvang.

Op 12 februari is het dikketruiendag. We sensibiliseren onze kinderen door de verwarming een
graadje lager te zetten, en zo bewust te worden van de impact dat dit heeft op ons milieu. We vragen
dan ook om met een extra dikke trui naar school te komen. Op die dag wanen de kleuters van K2 en
K3 zich voor minstens één dag prins(es) of ridder in het kasteel van Laarne waarnaar ze in de
voormiddag op bezoek gaan met de bus.
L3 gaat op 15 februari in de voormiddag ook met eigen vervoer naar de sportactiviteit ‘spelcarrousel‘
in Overmere.
Maandag 18 februari is er personeelsvergadering en dus GEEN huiswerkklas.
‘Stip it?’ In de week van 22 februari – 1 maart is de nationale week tegen pesten. Wij doen mee!
Stippen op je hand tegen pesten.

Vrijdag 22 februari willen we graag een klasoverschrijdende knutselatelier organiseren voor onze
kinderen. Ouders die graag willen meewerken aan een textielworkshop (naaien, bestempelen stof,
haken, breien, weven), een koekversierworkshop met suikerfondant en chocolade, een houtworkshop,
beeldhouwen met ytong, bloemschikken, werken met mozaïek, schilderatelier of ontwerpen van
juwelen geven een seintje aan de directie. Zo kan je ook eens mee proeven van ons jaarthema Muzo!
Zondag 24 februari zet onze school terug zijn deuren open van 10 tot 12u00 voor de jaarlijkse
opendeurdag. Ken je ouders die graag met onze school kennis maken, zeg het door! Jullie zijn
uiteraard ook steeds welkom!
Op 1 maart vieren we carnaval op school. Uw kind mag verkleed naar school komen (geen maskers of
schmink!). In de voormiddag is er feest met verkiezing van prins(es) carnaval. Houdt u om half vier
ook allen klaar voor de snoepworp voor de ouders!
De infoavond voor K3 naar L1 vindt plaats op donderdag 28 februari om 19u.00 in de zorgklas.
Niet vergeten: dinsdag 26 februari zwemmen voor K3, L1 en L2 op vrijdag 1 maart voor L4 t.e.m. L6.
Ik wens iedereen een deugddoende krokusvakantie toe met veel zon, zodat we wat wintervitamientjes
kunnen opdoen!
Hilde Kerckaert
Directie
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februari 2019
voormiddag
namiddag
9u00 schoolviering lichtmis in de kerk
Nadien pannenkoeken eten

avond

19u00 Familiequiz
8u30 L6 naar Mariagaard
9u00 L1-2 CC Nova ‘Japapa’
MDO L6
9u L4 Alles met de bal in Laarne
Facultatieve verlofdag: Geen school of opvang op school!
19u30 L6
Ouderinfoavond
Wetteren
Bowling + etentje
vriendenkring Gent

Dikketruiendag
9u30 K2-K3 bezoek kasteel van Laarne

9u00 L3 Spelcarrousel in Overmere

15u45 PV onderwijs
Geen huiswerkklas!
bib
ZILL-academie ‘focus voor zorgco en
directie’
directievergadering

bib

Klasoverschrijdende beeldende
namiddag
10u00-12u00 Opendeurdag
MDO kleuter en lager
Medisch onderzoek L6 op school
MDO kleuter en-lager met CLB
Zwemmen K3-L1-L2
9u Nascholing directie ‘breed evalueren
in de kleuterschool’

Carnaval op school

MDO kleuter en lager
MDO kleuter en-lager met CLB

SVS netbal L5-L6 Lede?
directievergadering

Zwemmen L3-L6

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

Oudercontacten
kleuter en lager

Oudercontacten
kleuter en lager
19u00 Infoavond
van K3-L1

