InfoWijzer februari 2019
vrijdag 1/2

Instapmoment voor nieuwe peuters: we verwelkomen 3 nieuwe peutertjes in de
klas van juf Caroline
Uitdelen pannenkoeken van de pannenkoekenverkoop door de Ouderraad

4/2 – 8/2

doorlichtingsweek

maandag 4/2

NM: Kiko en Flo-moment

woensdag 6/2

L2: naar de markt (Langemark)

donderdag 7/2

L3: zwemmen
NM: L4: alles met de bal (Roeselare)

vrijdag 8/2

20u00: Quiz-me-wijzer (OC ’t Zonnerad)

maandag 11/2

L5 + L6: inleefatelier ‘Achter de muur’ (Studio Globo Roeselare)

dinsdag 12/2

Dikke-truien-dag
L5 + L6: inleefatelier ‘Achter de muur’ (Studio Globo Roeselare)

woensdag 13/2

Pedagogische studiedag: geen school voor de leerlingen. ’t Bondgenootje open.
Namiddag: L5 + L6: netbal (Langemark)

donderdag 14/2

L3: zwemmen

maandag 18/2

L3: les ‘veilig online’ door politie Arro Ieper
20u00: ouderraad

dinsdag 19/2

Namiddag: L1: Kronkeldiedoe (Vlamertinge)

donderdag 21/2

L3: zwemmen

22/2 tot 1/3

Vlaamse week tegen pesten

zondag 24/2

10u – 13u: opendeurdag

dinsdag 26/2

K3: zwemmen

woensdag 27/2

Oudercontact voor L1

donderdag 28/2

L2: zwemmen
14u50: Kp + K1 + K2: dansen in het rusthuis

Vrijdag 1/3

NM: carnavalstoet
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InfoWijzer Plus

Pannenkoekenverkoop
Onze ouderraad is trots om te melden dat, dankzij jullie massale
inspanningen, maar liefst 600 kg pannenkoeken werden verkocht!
Een dikke dankjewel voor jullie steun!
En een super dikke dankjewel aan onze ouderraad voor deze organisatie!

Poëzie-week.
Met Gedichtendag op donderdag 31/1/19 werd de poëzieweek ingezet. Tot en met woensdag 6/2/19 zullen jullie
elke ochtend bij het naar school komen, kunnen genieten
van gedichten, voorgedragen door de leerlingen van L6.

Doorlichting.
Alle scholen in Vlaanderen krijgen geregeld de onderwijsinspectie op bezoek, die een
controle komt uitvoeren om de onderwijskwaliteit in Vlaanderen te bewaken.
Dit schooljaar komen de inspecteurs in de week van 4 tot 8 februari 2019 naar onze school.
Zij zullen klasbezoeken afleggen, schooldocumenten nakijken, gesprekken houden, …
Tijdens de doorlichting onderzoekt het doorlichtingsteam de school in haar normale,
dagelijkse werking. Er moeten dus geen speciale lessen gegeven worden of activiteiten
verplaatst worden.
Na de doorlichtingsperiode zullen zij een verslag opmaken over de werking van onze school.
Uiteraard zullen we u informeren over deze inspectieronde.

Socio-emotionele vaardigheden.
Kiko en Flo hebben leuk nieuws! Ze hebben elk
een vriendje meegebracht : Cas en Lisa.
Zij zullen onze kleuters helpen om op een speelse
manier te werken aan hun relationele en
communicatieve vaardigheden, hun
zelfvertrouwen en hun inlevingsvermogen.
In de maand februari hebben we onze jaarlijkse ‘week tegen pesten’.
Vandaar dat we onze aandacht richten op ons pest-actie-plan, met als
leuze : ‘Pesten doet pijn, dat is helemaal niet fijn.’
Voor onze kleuters vertalen we dit naar ‘Op de speelplaats gaat het
soms eens mis…’

maandpunt februari

Oudercontact L1.
Voor de ouders van de kinderen uit het 1ste leerjaar is er op woensdag 27 februari 2019
oudercontact. Dit is een belangrijk moment, zowel voor de leerkracht, de ouder èn het kind.
Op het oudercontact zullen natuurlijk de resultaten besproken worden, maar het is ook het
moment waarop je als ouder kan vertellen hoe je kind thuis is, wat het van de school vertelt,
en uiteraard ook om van de leerkracht te horen hoe het kind op school is, hoe het zich
gedraagt, wat zijn sterke punten zijn en waar er nog groeikansen zijn.
Omdat we op die manier kunnen samenwerken aan de opvoeding van de kinderen, hopen we
om alle ouders van de kinderen uit het eerste leerjaar te mogen verwelkomen. De uitnodiging
met inschrijving volgt.

Dikke-truien-dag.
Onze school heeft aandacht voor het leefmilieu van
nu en morgen. Wij werken daarom met onze leerlingen rond de uitdagingen die de
klimaatopwarming met zich meebrengt. Door een warme trui aan te trekken en de
verwarming lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we
inspanningen om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.
Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de
auto laten staan en door weer en wind naar de school of het werk fietsen.
Ook in de winter ruilen we de auto voor onze fiets. Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof
nog meer, is er nog minder lawaai en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school er fors op
vooruit.
Daarom roepen we iedereen op om op 12 februari 2019 een extra dikke trui aan te doen, en
met de fiets (of te voet) naar school te komen!

Quiz-me-wijzer.
Er zijn 64 ploegen ingeschreven, waaronder ouders, oud-leerlingen en
sympathisanten van onze school. We zijn heel blij met deze grote opkomst.
We wensen alle deelnemers heel veel succes, maar vooral ook veel quizplezier!

Opendeurdag.
Op zondag 24/2/2019 staat onze
schoolpoort open! Tussen 10u00 en
13u00 tonen onze leerlingen aan
geïnteresseerde ouders wat wij hier
op school allemaal doen. Voor de
leerlingen volgt nog een
inschrijvingsbrief om eventjes te
komen helpen.

SAVE THE DATES !
in samenwerking met
1ste Streekbierenavond
zaterdag 23 maart 2019
vanaf 16u

aanvang 16u

&

diverse streekbieren,
mini-breughelplank,
croque monsieurs, …
ouders niet toegelaten…

