NIEUWSBRIEF 31 jan.
KALENDER:

WIST—JE—DATJES :


We aten een appel deze week.



De pannenkoeken werden verdeeld. Grote
dank omdat jullie zo veel pannenkoeken
kochten!



We deden deze week een extra oproep om
zonder geweld te spelen op de speelplaats.
Wie nog geweldig speelt, zal hiervoor een
sanctie krijgen. Ruzie kan, geweld niet!

4/02: vm: geen elektriciteit
6/02: bezoek van de derde kleuters
van ‘t Schoolke Rugge
7/02: geen school

Op dinsdagvoormiddag 4 februari hebben we geen elektriciteit! De school
is gewoon open, de lessen gaan gewoon door. Er zal een aangepaste
activiteit gegeven worden tijdens de meest donkere uren. Hou goed de
klasagenda / het heen-en-weer-schriftje in de gaten, want er zal de
kinderen gevraagd worden iets extra’s mee te brengen: vb. zaklamp,
dekentje, … Doe alvast een extra dikke trui aan, want ook de verwarming
zal niet werken vanaf 8 uur!
‘s Middags kunnen de kinderen op school blijven eten zoals gewoonlijk.
Zonder elektriciteit werkt onze telefoon ook niet, de school is bereikbaar op het
nummer 0485/49 68 56. Dit is het gsm-nummer van de directeur.

Ieder schooljaar zwemmen de kinderen van het vijfde
leerjaar gratis. Doordat ze vorig schooljaar in het vijfde
leerjaar maar een half schooljaar zwemmen hadden, zal
vanaf februari het zwemmen voor het zesde leerjaar niet
meer aangerekend worden!

Overgang derde kleuter—eerste leerjaar
Doorheen het schooljaar worden verschillende activiteiten georganiseerd om de stap naar het eerste
leerjaar voor te bereiden. Het is een belangrijke stap waaraan we als school veel aandacht willen
besteden. Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die gedurende het schooljaar worden
gehouden.
In december was er in het thema Sinterklaas een klasdoorbrekend hoekenwerk voor alle kinderen
van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. In de maand februari wordt een activiteit voorzien
rond het thema Carnaval.
In het eerste leerjaar zijn heel veel zaken nieuw:


Leren schrijven, lezen en rekenen: tijdens de activiteit van 25 juni bezoeken de kleuters het eerste leerjaar. De kinderen van het eerste leerjaar mogen dan een halve dag terug naar de derde
kleuterklas. Tijdens deze activiteit krijgen de derde kleuters hun eerste lees-, schrijf– en rekenles!



Zwemmen: Voor de paasvakantie en eind juni wordt met de kleuters te voet naar het zwembad
gegaan.



De klasstructuur: Regelmatig gaan de kleuters van de derde kleuterklas werken aan de bankjes
van het eerste leerjaar als de klas vrij is.

Tijdens de klaswerking in de derde kleuterklas worden allerlei activiteiten gehouden om kinderen
voor te bereiden op het eerste leerjaar. Op de infoavond van 20 februari wordt u samen met uw kind
verwacht tussen 16 uur en 18 uur om deze voorbereidende stappen te bekijken. Samen met uw
kleuter kan u dan onze kindermarkt bezoeken en worden de voorbereidende activiteiten uitgelegd.
In het eerste leerjaar werken we sinds dit schooljaar verder met de poppen van het Lila-letterhuis.
Piet Hak en Henk Plak, Wim de woordspin, Sil met de rijmbril zijn bekenden die tijdens de taallessen
in het eerste leerjaar regelmatig helpen.
Mocht u nog vragen hebben over deze inhoud dan kan u steeds terecht bij de klasleerkrachten of de
directie!

