NIEUWSBRIEF voor KERSTVAKANTIE
Beste ouder(s),
Het eerste trimester van het schooljaar 2018-2019 zit er op. Het zal straks weer wennen worden voor
onze leerlingen om het jaartal 2019 te noteren bij de datum van de dag.
Vanaf maandag 7 januari zijn er 8 lesweken tot de Krokusvakantie. Er staat voor de periode tot aan de
krokusvakantie 1 facultatieve vrije dag ingepland op 11 februari 2019. Die dag worden de kinderen
dus niet op school verwacht.
We overlopen hieronder kort de planning voor de komende periode en informeren u meteen over een
aantal schoolgebonden items.

De items met een achteruitkijkspiegeltje
kijken kort terug op voorbije activiteiten. De
andere items noteert u best in uw agenda wanneer ze voor u of uw kind van toepassing zijn.
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 maandag (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 07/01-14/01-21/01-28/01-04/02-18/02-25/02-11/03-18/03-25/03 staan de
lessen ingepland. Voor dit initiatief kan niet meer worden ingeschreven wegens volzet.
SPORTSNACK voor LO4,5 en 6
Dit initiatief kent nog steeds minder succes bij deze leeftijdscategorie en werd dus geannuleerd
wegens te weinig inschrijvingen. Volgend schooljaar ondernemen we nog een poging om een
lessenreeks voor de oudste leerlingen van onze lagere afdeling op poten te zetten omdat er bij de
jongste reeks veel leerlingen zijn aangesloten die dit jaar in het derde leerjaar zitten. Wellicht hebben
zij volgend schooljaar weer zin in hun wekelijkse portie omnisport.
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:
→ Op zondag 13 januari is er KWD in de kerk.
→ Op zondag 20 januari om 10u30 is er de tweede instapviering voor de Eerste Communie in de SintMartinuskerk.
→ Op zondag 3 februari om 10u30 is Lichtmis in de Sint-Martinuskerk. Alle kinderen van onze school
worden uitgenodigd op deze viering. Het zijn de aanwezige derde kleuters die een deeltje van de
viering helpen opluisteren.
→ Op zondag 10 februari is er dan weer KWD.

→ Op woensdag 5 december om 8u45 was er schoolviering met de hele lagere afdeling. De
leerlingen leerden dit jaar Robbie weer wat beter kennen. Ze leerden dat het niet fijn is om “op de
buitenbaan te lopen”. Het is niet eerlijk als je van bij de start van je leven al minder kans krijgt dan
anderen. We gingen samen aan de slag tegen armoede. Tijdens de eucharistieviering, met als titel “In
de soep” toonden we aan hoe we ons steentje kunnen bijdragen voor zij die dicht bij ons leven en het
met heel weinig moeten doen. Later in deze nieuwsbrief vind je nog de verslaggeving van de Warmste
Week op SJB.
BEZOEK AAN HET BEROEPENHUIS voor LO6
Op donderdag 24 januari vertrekken de leerlingen van LO6 voor een interessante namiddag in Gent.
In het beroepenhuis leren ze gericht te kiezen voor de toekomst. De bus vertrekt om 11u. Meer
inlichtingen zal u ontvangen via de agenda van uw kind. U kan desgewenst ook info vinden op
www.beroepenhuis.be .
VERGADERING OUDERCOMITE
Op dinsdag 29/01 om 20u is er de volgende vergadering van ons oudercomité. Wens je voor de
allereerste keer aan te sluiten, laat dit dan weten via directie@vbs-avelgem.be of rechtstreeks aan één
van de leden van het OC. U bent zeer welkom!
IJSSCHAATSEN voor LO2 tot LO6
Op woensdag 30 januari gaan de leerlingen van LO2 tot LO6 ijsschaatsen in Finlandia. We vertrekken
die ochtend na het belsignaal en zijn tijdig terug voor de middag. Wij vragen dat elke leerling een
koekje/fruit, een flesje water en handschoenen bij zich heeft in een rugzakje.
QUIZ ME SJB
Op vrijdag 1 februari is er om 20u de jaarlijkse quiz voor onze ouders, vrienden, familie, …
Enkele trouwe SJB-quizfanaten prijken al op onze ploegenlijst maar er zijn nog een heel aantal
beschikbare plaatsen voor ploegjes van 4. U kan inschrijven via oc@vbs-avelgem.be . Na het
kerstverlof ontvangt u ter herinnering nog een flyer.
SCHOOLVOORSTELLING LO5-6
De derde graad gaat op 12 februari 2019 naar Spikkerelle voor een toneelvoorstelling.
PANNENKOEKENVERKOOP van het oudercomité
Na een proeverij in onze inkomhal zal u de kans krijgen overheerlijke pannenkoeken te bestellen in
de maand februari. Net voor de krokusvakantie krijgen de kinderen hun bestelling dan mee naar huis.
Wij hopen net als vorig jaar 1300 kilogram pannenkoeken te verkopen.
ZWEMNAMIDDAG voor het lager onderwijs
De zwemnamiddag is een drukke maar sfeervolle interscolaire sportactiviteit voor alle leerlingen van
de lagere afdelingen. Kinderen kunnen inschrijven voor de individuele zwemwedstrijd en/of voor de
swimmathon samen met de leeftijdsgenootjes van de school.
Een aparte inschrijfstrook gaat mee met alle leerlingen van LO1 tot 6 voor de zwemnamiddag die
plaatsvindt in de sporthal op woensdag 20 februari 2019.

CARNAVAL voor de hele school
Op vrijdag 1 maart is het nationale complimentendag maar ook de hoogdag in het verkleedgebeuren.
Alle kinderen vieren die dag Carnaval. De kinderen kiezen zelf in welk thema ze zich verkleden. We
stellen het op Carnaval ook steeds op prijs wanneer kinderen samen met hun ouders zelf iets origineel
bedachten. Het is extra fun wanneer een carnavaloutfit zonder kostenplaatje op onze school
verschijnt. Meer info rond de afspraken van ons Carnavalsfeest verneemt u in een apart nieuwsbrief.
OUDERCONTACTEN voor kleuter, LO1 en LO2
Het overzicht van de geplande oudercontacten kan u in bijlage terugvinden. Het zijn de data in fluo
die er voor de komende periode toe doen. Het gaat om oudercontact 2 voor de kleuters en de eerste
graad lager onderwijs. De tweede en derde graad hadden het tweede oudercontact voor de
kerstvakantie.
DE SINT OP ONZE SCHOOL

Op 3 december kwam de Sint bij ons op school langs. De verwarring was groot toen bij
aankomst op school de kerstman en de paashaas ons verwelkomden met belgeklingel en
springpaaseieren. De twee goede zielen wilden de Sint vervangen op school omdat hij volgens hen
last had van “schimmelbaard”. Al snel kwam de aap uit de mouw … de Sint kwam met zijn
“schimmelpaard”. Van een of andere infectie was er geen sprake. Het werd een supertoffe dag met
de Sint en zijn Pieten. Ook de kerstman en de paashaas vonden het fijn de optredens van de kinderen
te mogen meemaken. Maar volgend jaar blijven ze liever thuis. Voor de paashaas was het nog iets te
koud in die periode en de kerstman vond het nog net iets te warm om al aan de slag te gaan ...
DE WARMSTE WEEK

De laatste week voor het kerstverlof stond in het teken van vrede, vreugde, het goede doen,
goede doelen, …
De hele school baadde in de sfeer van de Warmste Week.
→Het project “Samen tegen Armoede” bracht dankzij de soepverkoop en het standje op de kerstmarkt
1000 euro op voor het Sociaal Huis in Avelgem. De dankbaarheid was groot toen OKRA onze
kerstmarkt binnenwandelde en ons project nog aanmoedigde met 500 euro! 1500 euro dus … dit
hadden we vooraf niet durven hopen.
→De inzamelactie van warme winterjassen, mutsen, sjaals, … was een even groot succes. Het Sociaal
Huis kan aan tientallen mensen warme en stijlvolle winterkledij aanbieden. Bedankt!
→De Kerstmarkt door onze leerlingen werd een voltreffer van formaat. Sommigen moesten hun
kraampjes al voortijdig sluiten omwille van “uitverkocht”. Elk gekozen goede doel kon een mooi
bedrag ontvangen én tegelijkertijd werd het een gezellig samenzijn met leerlingen, leerkrachten,
ouders, grootouders en andere sympathisanten.
♥ Bedankt aan iedereen voor uw bijdrage, gaande van het bezorgen van soepgroenten, de aankopen
op de kerstmarkt, de aanlevering van warme winterkledij, …
Wij wensen u een Zalige Kerst en een gelukkig en gezond 2019!
(De kerstkaart voor uw gezin kan u vinden in de boekentas van de gezinsoudste of tussen het rapportje van uw oudste kind
in LO3-LO6.)

