InfoWijzer maart 2019
vrijdag 1/3
van maandag 4/3 tot
zondag 10/3

maandag 11/3

14.00 uur: carnavalsstoet
krokusvakantie
instapmoment voor nieuwe peuters: we verwelkomen 4 nieuwe peutertjes in de klas van juf
Caroline
K2, K3, L1 & L2: leeruitstap volkssterrenwacht Beisbroek
13.30 uur: L5: jeugdboekenmaand: Inge Bergh
14.40 uur: L6: jeugdboekenmaand: Inge Bergh

dinsdag 12/3

K2: medisch schooltoezicht (op school)
L6: bezoek campussen Sint-Maartensscholen Ieper
9.00 uur: L1: jeugdboekenmaand: Xavier Truant
10.15 uur: L4: jeugdboekenmaand: Xavier Truant

woensdag 13/3

8.45 uur: Kiko en Flo-moment
10.15 uur: jeugdboekenmaand: Siska Goeminne

donderdag 14/3
vrijdag 15/3
maandag 18/3
donderdag 21/3

L2: zwemmen
nationale Pyjamadag
14.45 uur: L2: jeugdboekenmaand: Greet Bosschaert
voormiddag: L5: vaccinatie (op school)
L2: zwemmen

vrijdag 22/3

15.00 – 16.00: inschrijvingsmoment voor nieuwe leerlingen
15.30 – 18.30: L1: kinderen en ouders: eerste-communie-tocht

zaterdag 23/3

donderdag 28/3

16.00 uur: onze ouderraad organiseert
K2 – L6: filmavond + pyjama-party
1ste streekbierenavond voor de ouders
voormiddag: K2 + K3: Rollebolle (Ieper)
L2: zwemmen
14.50 uur: Kp + K1 + K2: dansen in het rusthuis

zaterdag 30/3

dag van de verkeersouder

InfoWijzer Plus
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Jeugdboekenmaand.
De maand maart is dé jeugdboekenmaand.
Dit jaar vieren we tijdens de jeugdboekenmaand de vriendschap.
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden,
vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die
familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende
vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden,
Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en
vrienden voor altijd.
Voor al deze vriendschappen hebben we empathie nodig. Met behulp
van boeken stimuleren we die empathie.
Bovendien maken alle lagere klassen kennis met een échte auteur.
Wedden dat zij onze vrienden worden voor altijd…?
Ook in De Letterschuur, de bibliotheek van Zonnebeke, kan je tijdens de krokusvakantie meedoen met
gratis activiteiten. Het programma vind je op https://zonnebeke.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand

Nationale pyjama-dag
Vrijdag 15 maart is het weer zover, de Nationale pyjamadag. Die dag steunen we
met z'n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen
wegens langdurige ziekte. Eén dag trekken we uit solidariteit onze pyjama aan.
Ook op onze school kan één van onze vriendjes, dankzij Bednet, toch nog de lessen
volgen.
Die dag is dan ook speciaal voor hem, en natuurlijk ook voor alle andere
Bednetters!

Inschrijven.
Op vrijdag 22 maart 2019 tussen 15u en 16u houden we een tweede
inschrijvingsmoment voor nieuwe peuters (geboortejaar 2017) en andere
kinderen.
Ken je ouders met een peutertje dat in de loop van volgend schooljaar mag
starten? Geef hen gerust deze informatie door!

Dag van de verkeersouder.
Als bedanking voor de vrijwillige inzet van
onze verkeersouders, mogen zij op 30 maart
2019 naar een leuk netwerkmoment in
Technopolis Mechelen!

Eerste communie - tocht.

De Eerste Communie-tocht is een doe-activiteit in de kerk voor alle toekomstige
eerstecommunicanten mèt ouders. Op dat moment kan je ook je kind inschrijven voor de
Eerste Communie.
Aan de hand van enkele opdrachtjes wordt op een speelse manier aandacht gegeven aan het
Eerste Communie-gebeuren. Jullie wandelen vrij rond van opdracht naar opdracht om die
samen uit te voeren. Je bepaalt dus zelf de tijd van de tocht. Voorzie wel best 45 minuten om
alles rustig te doorlopen.
Allen welkom dus op vrijdag 22 maart 2019 tussen 15u30 en 18u30 in de kerk (ten laatste om
17u45 starten.)

Doorlichting.
In de week van 4-8 februari 2019 hadden we op school doorlichting. De inspectie heeft onze
werking kunnen zien en voelen. Ons warm leer- en leefklimaat, onze grote aandacht voor
diversiteit en onze goede samenwerking kwamen als troeven zeker naar boven. Ook met de
tips en werkpunten die we kregen, kunnen we als team vol vertrouwen aan de slag.
Wie het volledige doorlichtingsverslag wenst in te kijken, mag hiervoor zeker langskomen.

Filmavond + pyjama-party & 1ste streekbierenavond.
Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert onze ouderraad een filmavond en pyjama-party. Alle kinderen
vanaf K2 tot L6 welkom vanaf 16u!
En terwijl de kinderen hun beste danspasjes bovenhalen of genieten van het bioscoop-gevoel, kunnen
de ouders genieten van een lekker streekbiertje bij een hapje.

in samenwerking met

zaterdag 23 maart 2019
vanaf 16u

diverse streekbieren,
mini-breughelplank,
croque monsieurs, …
aanvang 16u
ouders niet toegelaten…

