NIEUWSBRIEF voor KROKUSVAKANTIE
Beste ouder(s),
De eerste vakantieweek van 2019 breekt aan. Tijd voor een nieuwsbrief!
Vanaf maandag 11 maart zijn er 4 lesweken tot de Paasvakantie. Er staat voor de periode tot aan de
paasvakantie 1 pedagogische studiedag ingepland op 22 maart 2019. Die dag worden de kinderen
dus niet op school verwacht. De leerkrachten volgen een praktische nascholing rond brandveiligheid
en brandpreventie.
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.

WEEK TEGEN PESTEN
Het eerste item op deze nieuwsbrief is meteen heel belangrijk.
In de week voor de krokusvakantie namen wij – zoals vele scholen in Vlaanderen – deel aan de “Week
tegen Pesten”. We leerden over de betekenis van elk van de stippen en bekeken filmpjes die dit alles
kracht konden bij zetten.
Uiteraard willen wij niet enkel tijdens deze week aandacht hebben voor pesterijen. Met de groene
leerkrachten en de preventieve acties van de klasleerkrachten proberen wij pesterijen uit onze school
te bannen. Pestproblemen moeten snel worden opgespoord zodat ze niet escaleren. Heeft u een zorg
hieromtrent contacteer dan de directie of groeneleerkracht@vbs-avelgem.be
OUDERCONTACTEN
In de extra bijlage rond de oudercontacten kan u zien welke oudercontacten de periode tussen krokus
en Pasen met zich meebrengt. Het zijn de items in fluo die van toepassing zijn.
ONTHAALDAG op 16 maart 2019
Bedankt om de affiche van onze onthaaldag op een goed zichtbare plaats uit te hangen.
Zijn er broertjes of zusjes die volgend schooljaar op onze school mogen starten? Kom zeker langs op
zaterdag 16 maart. We zijn de hele dag geopend voor rondleidingen en inschrijvingen.
BEZOEK VAN DE BRANDWEER
Op maandag 11 maart komt de brandweer onze school inspecteren op brandveiligheid. De veiligheid
van onze leerlingen en onze collega’s komt steeds op de eerste plaats. De afspraken die ons
aangeraden worden bij dergelijke inspectie worden nauwgezet opgevolgd.

STARTVIERING VASTENPERIODE
Op woensdag 13 maart is er om 8u45 eucharistieviering voor alle leerlingen van de lagere afdeling.
(Groot)ouders zijn ook steeds welkom op schoolvieringen. We vragen hen om achteraan in de kerk
plaats te nemen zodat de klassen op hun vaste plaatsen kunnen gaan zitten.
NATIONALE PYJAMADAG
Op vrijdag 15 maart is er nationale Pyjamadag, een organisatie van Bednet. Wij willen ons die dag
solidair tonen met de jongeren en kinderen die niet naar school kunnen gaan omwille van langdurige
ziekte. Doe mee en kom in pyjama naar school.
VERGADERING OUDERCOMITE
Op maandag 18 maart is er om 20u vergadering van het oudercomité. Wenst u aan te sluiten bij het
oudercomité of wenst u meer info te ontvangen? Neem dan gerust contact op met de school
(directie@vbs-avelgem.be) of rechtstreeks met het oudercomité via oc@vbs-avelgem.be . Zeer
welkom!
BLOEDINZAMELING RODE KRUIS
Op maandag 19 maart organiseren wij de avondopvang van het lager in de turnzaal, de opvang van
het kleuter zal plaatsvinden in de kapel. Door de bloedinzameling van het Rode Kruis die avond zijn
onze gebruikelijke lokalen niet beschikbaar.
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG op 22 maart
Op vrijdag 22 maart is er geen school voor onze leerlingen omwille van pedagogische studiedag voor
de leerkrachten.
INSTAPVIERING voor de Eerste Communicanten
Op zondag 24 maart 2019 is er de volgende instapviering voor onze Eerste Communicanten in de SintMartinuskerk om 10u30.
De datum voor de Eerste Communie van volgend schooljaar is nog niet bekend. In de loop van de
maand mei zal de parochie ons hierover informeren. Wij brengen u onmiddellijk op de hoogte.
VORMSEL VOLGEND SCHOOLJAAR
De datum voor het Vormsel in het schooljaar 2019-2020 is ons wel al doorgegeven. Ouders met een
kind in het vijfde leerjaar kunnen deze datum alvast noteren:
Voor de kinderen van deelgemeenten Groot-Avelgem en de randgemeenten: op zaterdag 25 april om
16u30 in de Sint-Martinuskerk
Voor de kinderen van Centrum Avelgem zelf: op zondag 26 april om 10u30 in de Sint-Martinuskerk
SCHOOLFEEST 25 mei 2019
Het schoolfeest van 25 mei krijgt stilaan vorm. Met SJB@themovies wordt het weer een schot in de
roos. U kan nog steeds het inschrijfdocument afgeven aan de klasleerkracht of op het secretariaat.
We bezorgen u zo snel als mogelijk de toegangstickets (3 euro pp).

SOBERE WEEK
De laatste week voor de paasvakantie organiseren wij op onze school een sobere week. Deze keer
willen wij kinderen bekend maken met het bestaan van de wereldwinkel. We leren hen “eerlijke
producten” kennen. Een brief met meer info rond deze sobere week volgt na de krokusvakantie.
HEUVELKLASSEN voor het zesde leerjaar
Van 27 maart tot en met 29 maart beleven onze leerlingen van het zesde een onvergetelijke drie dagen
(2 nachten) in De Lork op de Kemmel. De ouders met een kind in 6A en 6B ontvangen hierover meer
gedetailleerde info.
CONCERT MIKADO
Deze info hoort eigenlijk bij een volgende nieuwsbrief, maar we zijn zo trots dat we u nu alvast de
datum willen meegeven van ons jubileumconcert van het kinderkoor Mikado. Het koor bestaat 10 jaar
en dat zullen we geweten hebben. Vrijdagavond 3 mei … Mikado goes pop! Meer info volgt.
VERGROENING SPEELPLAATS
Tijdens de paasvakantie staan er grondwerken gepland op onze speelplaats. We durven nog niet veel
verklappen maar we geven graag mee dat we dit schooljaar de geveltuintjes volledig zullen kunnen
afwerken. Ook de avontuurlijke hoek (op de plaats waar voorheen de trein stond) zal helemaal
afgewerkt zijn tegen het einde van het schooljaar.
Wij laten u ook weten dat wij de vergroening onder begeleiding van experten ondergaan. Een
studiebureau, verschillende aannemers, de organisatie MOS (Milieu op School), … ondersteunen ons
in ons project zodat het én avontuurlijk én veilig wordt.
De nascholingen onder de naam “kindvriendelijk verwilderen” zorgen ervoor dat we perfect weten wat
te doen.
PANNENKOEKENVERKOOP van het oudercomité

Wij wensen u te danken voor de massale aankoop van pannenkoeken ten voordele van de
school. Uiteindelijk verkocht het oudercomité iets meer dan 1200 kilogram. Laat het u smaken!
CARNAVAL voor de hele school

Op vrijdag 1 maart was het carnavalsfeest op onze school. De leerlingenraad maakte er
weer iets unieks van voor de hele school. De dansfuif op de speelplaats én het ondersteboven zetten
van onze klasorganisatie waren de kers op de taart. Bedankt aan onze actieve leerlingenraad!
QUIZ voor ouders en sympathisanten

De jaarlijkse quiz werd een succes. De commentaren achteraf waren lovend. De quizvragen
waren voor elke deelnemende ploeg zowel toegankelijk en uitdagend. Doet u volgend schooljaar ook
mee? Wie verslaat de winnaar van dit jaar, de Memopauzes?
…
Geniet van een ontspannende krokusvakantie!

