NIEUWSBRIEF voor HERFSTVAKANTIE
Beste ouder(s),
De eerste periode van dit schooljaar is voorbij gevlogen. De herfstvakantie biedt voor onze leerlingen
een weekje van rust, spel en ontspannend plezier beleven.
Vanaf maandag 5 november zijn er 7 ononderbroken volle lesweken tot Kerst. Er staan voor de periode
tot aan de kerstvakantie geen facultatieve vrije dagen of pedagogische studiedagen ingepland.
We overlopen hieronder kort de planning voor de komende weken en informeren u meteen over een
aantal schoolgebonden items.
SPORTSNACK voor LO1,2 en 3
Het initiatief om omnisport te organiseren op school (1x per week een uurtje) kent veel bijval bij de
jongste leerlingen van de lagere afdeling. Elke donderdag van het eerste trimester (10 lessen) maken
zij van 16u15 tot 17u15 kennis met verschillende sporten. De kostprijs van een les hiervan is hetzelfde
als een uurtje naschoolse opvang. Op 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 en 17/12 staan er nog lessen
ingepland. Voor dit initiatief kan niet meer worden ingeschreven wegens volzet.
De school houdt u op de hoogte mocht er in de loop van het schooljaar een tweede lessenreeks voor
deze leeftijd worden georganiseerd.
SPORTSNACK voor LO4,5 en 6
Dit initiatief kende minder succes bij deze leeftijdscategorie en werd dus geannuleerd wegens te
weinig inschrijvingen. Later op het schooljaar ondernemen we nog een poging om een lessenreeks
voor de oudste leerlingen van onze lagere afdeling op poten te zetten.
KINDERWOORDDIENST in de Sint-Martinuskerk
De werkgroep KinderWoordDienst doet mooie inspanningen om de liturgie voor kinderen meer
aanspreekbaar te maken. De volgende diensten voor de komende periode:
21/10/2018 * 18/11/2018 * 09/12/2018
→ Een heel aantal kinderen schreef in voor de viering op 11/11/2018 om 10u30 in de SintMartinuskerk. Voor een belangrijke gelegenheid als Wapenstilstand spreekt de school steeds af om
de ingeschreven leerlingen in de linker zijbeuk van de kerk te laten plaatsnemen.
→ Op zondag 2 december om 10u30 is er de eerste instapviering voor de Eerste Communie in de SintMartinuskerk. Het is ons schoolkoor Mikado dat deze viering muzikaal opluistert.
→ Op woensdag 5 december om 8u45 is er schoolviering met de hele lagere afdeling. (Groot) ouders
zijn steeds welkom op onze schoolvieringen in de Sint-Martinuskerk. Het is de werkgroep pastorale
die telkens instaat voor het opstellen van zeer mooie en beklijvende vieringen. Het Mikadokoor
luistert de schoolvieringen op.

BALLENNAMIDDAG voor de eerste graad lager onderwijs
Dit schooljaar werd met de Sportdienst Avelgem en de Avelgemse basisscholen beslist om de
ballennamiddag enkel voor LO1 en 2 te organiseren. De leerlingen van de tweede en derde graad
krijgen een andere interscolaire activiteit aangeboden in de loop van het schooljaar (info volgt later op
het schooljaar).
Een aparte inschrijfstrook gaat mee met alle leerlingen van LO1 en 2 voor de ballennamiddag die
plaatsvindt in de sporthal op woensdag 14 november 2018.
AMERICAN GAMES VOOR DERDE GRAAD
Voor het vijfde en het zesde leerjaar staat er op donderdag 22 november American Games gepland in
de namiddag. De leerlingen eten die middag zoals steeds hun boterhammen of warme maaltijd op
school. Om 12u30 nemen ze de bus richting Gaverhal in Deerlijk. Meer info vindt u later in de
boekentas van uw kind.
VORMENDE AVOND voor ouders
Samen met het oudercomité van de secundaire school van Sint-Jan Berchmans organiseert ons
oudercomité een leerrijke vormende avond. Dit jaar is het gekozen thema: Gamen. U mocht voor de
herfstvakantie reeds een infobrief ontvangen in de boekentas van de gezinsoudste op onze school. Op
donderdag 22 november bent u om 20u welkom in de kapel van het college in de Kasteelstraat.
Inschrijven is gratis via: vbs.avelgem@gmail.com
MEDISCH SCHOOLTOEZICHT
In de weken tot de herfstvakantie staan volgende medische consulten op de planning:
Vrijdag 23/11/2018 :

vaccinatie LO5

Donderdag 13/12/2018:

audiometrie LO1

Vrijdag 14/12/2018:

consult en vaccin LO1

Dinsdag 18/12/2018:

consult en vaccin LO1 (vervolg)

Als ouder krijgt u vooraf steeds een brief mee vanuit het CLB.
VERGADERING OUDERCOMITE
Op dinsdag 27/11 om 20u is er de volgende vergadering van ons oudercomité. Dit schooljaar
verwelkomden wij een heel aantal nieuwe leden, maar er is nog steeds een plaats voor jou, als
geëngageerde ouder. Kom je graag een vergadering bijwonen om te weten hoe het werkt? Geef dan
een seintje vooraf aan iemand van het secretariaat, de directie of iemand van het oudercomité.
Op 27/11 hebben wij trouwens een extra gast op de vergadering ingepland. Katrijn Gijsel van Fris in
het Landschap (de organisatie waarmee de school samenwerkt bij het tot stand brengen van onze
groene speelplaats) spreekt ons toe van 20u-21u.
IJSGLIBBEREN voor KO3 en LO1
Op woensdag 28 november 2018 gaat de derde kleuterklas samen met het eerste leerjaar ijsglibberen
in Finlandia in Gullegem. Een aparte brief wordt hiervoor nog meegegeven in de boekentas.

INFOMOMENT VOOR OUDERS met een kind in LO6
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze scholengemeenschap een infomoment in Spikkerelle. Onze
contactpersoon vanuit het CLB spreekt er de ouders toe wiens kinderen een keuze moeten maken voor
het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Met de modernisering van het onderwijs
staan er een aantal wijzigingen op til. We raden u aan om dit infomoment zeker in te plannen. De
betrokken ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging via de boekentas.
Noteer alvast dinsdag 11 december in uw agenda. Het specifieke uur (’s avonds) wordt u in de brief
nog meegedeeld.
BLOEDINZAMELING RODE KRUIS
Op maandag 10 december is er na schooltijd bloedinzameling van het Rode Kruis. Men gebruikt
hiervoor de kleine turnzaal en de eetzaal. U kan uw kinderen ophalen van de naschoolse opvang:
a) in de kapel van onze school voor de kleuterafdeling
b) in de turnzaal van onze school voor de lagere afdeling
SCHOOLVOORSTELLING LO3-4
De tweede graad gaat op 18 december naar Spikkerelle voor een toneelvoorstelling.
DE WARMSTE WEEK
De laatste week voor het kerstverlof staat in het teken van vrede, vreugde, het goede doen, goede
doelen, …
U ontving via de boekentas reeds een infobrief rond de organisatie van de “Warmste Woensdag”.
De werkgroep SOEM (socio-emotionele vaardigheden) werkt aan een extra initiatief in dit kader. U
hoort hierover later meer …
DE SINT OP ONZE SCHOOL
Wij verwachten hoog bezoek van de Sint en zijn gevolg op maandag 3 december. Om 8u30 zijn
(groot)ouders welkom op de speelplaats (graag ter hoogte van de ramen van de kleutergang zodat de
ingang niet versperd wordt) om de intrede mee te beleven.
Het sintmenu (met frietjes en frikandellen) mag uiteraard niet ontbreken die dag. U krijgt later de
mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
OUDERCONTACTEN
Elke leerling kreeg een overzicht mee in de boekentas met de planning van de oudercontacten voor
dit schooljaar. Voor de periode na de herfstvakantie tot de kerstvakantie vinden we het volgende in
de planning:
De eerste week na de herfstvakantie (week van 5 november): oudercontacten peuter-LO1
De laatste week voor de kerstvakantie (week van 17 december): oudercontacten LO3-6

Met deze nieuwsbrief willen wij een overzicht geven van de planning van de komende periode. Uw
kind(eren) krijgen wekelijks op vrijdag heel wat post mee in de boekentas. Om het voor u overzichtelijk
te houden willen we u over de belangrijkste zaken samengevat informeren. De volgende nieuwsbrief
wordt bezorgd tegen de kerstvakantie en zal de periode tot de krokusvakantie opnemen.

