NIEUWSBRIEF 4 okt.
KALENDER:

WIST—JE—DATJES :


We aten op woensdag een mandarijn.



De voorbije verkeersweek was een groot succes. Dank aan de werkgroep voor de organisatie en dank aan iedereen voor de extra inzet!

7/10: Vrije dag

Klas 1b is de grote winnaar van de wedstrijd.
Zij verdienden de chocoladefontein. Dankzij
een laatste finale worp konden ook de Jip–
en Jannekesklas en de klassen 2A en 3A mee
proeven van de chocoladefontein. We danken
de mama van Lena en Nora voor alle lekkers!


Er werden 136 ‘fietswielfies’ genomen!

15 oktober 2019

Op dinsdag 15 oktober houden we een sportdag voor alle leerlingen van het derde kleuter tot en met het zesde leerjaar. We
starten om 8u35 en we eindigen om 15u55. Tijdens de middag wordt er geen warme maaltijd voorzien voor alle derde kleuters
en alle lagere school kinderen.
Als het die dag regent, worden de activiteiten uitgesteld naar een latere datum. De leerlingen moeten wel hun picknick die dag
meebrengen!

—> Eigen picknick (broodmaaltijd en drankje), stuk fruit, een koek en twee drinkflessen water
Er zal die dag per klas gegeten worden.

Sportieve kledij en sportschoenen <—
Warme kledij (verschillende lagen!)

UIT HET SCHOOLREGLEMENT
Vergeten van materialen en terugkeer naar de klassen na 16 uur.
Om leerlingen een juiste leer– en werkhouding aan te brengen , werken we met een
agenda. In de klas wordt uitgebreid tijd gemaakt om een agenda in te vullen en samen met de agenda de boekentas te maken. Ook het huiswerk moet vanaf het vierde leerjaar niet meer gemaakt worden tegen de volgende dag. Hierdoor leren leerlingen hun taken plannen samen met hun hobby’s.
We merken dat dit niet voor alle leerlingen even gemakkelijk is.
Vanaf het vierde leerjaar werken me met stiptheidskaarten. Als een leerling niet in
orde is met een taak of als een agenda/toets niet ondertekend is of... wordt dit geschreven op de kaart. Na 3 verwittigingen krijgt de leerling een extra werkje.
Na elke vakantie starten we met een nieuwe kaart.
Ook worden -voor de veiligheid– alle klassen gesloten door de klasleerkracht. Het
heeft dus geen zin om na 16 uur terug te keren om vergeten zaken op te halen.

