InfoWijzer november 2018
maandag 29/10 tot
zondag 4/11
maandag 5/11

herfstvakantie
Instapmoment voor nieuwe kleuters
Kiva-moment + start fluo-actie

dinsdag 6/11

Namiddag : L5 : American Games (Ieper)
K3 : zwemmen

donderdag 8/11

L5 : zwemmen

vrijdag 9/11 Sint-feest
woensdag 14/11 Pedagogische studiedag : geen school voor de leerlingen – ‘t Bondgenootje open
donderdag 15/11

L4 : zwemmen
Namiddag : K1P + K1 + K2 : dansen in het rusthuis

maandag 19/11

Start van de voorleesweek
20u00 : ouderraad

dinsdag 20/11

K3 : zwemmen

woensdag 21/11 Namiddag : Unihockey voor 3de graad (sporthal Langemark)
donderdag 22/11

L5 : zwemmen

donderdag 29/11

L4 : zwemmen
Namiddag : grootouderfeest voor de kleuters

InfoWijzer Plus

november
2018

Eetfestijn.
Dank je wel voor jullie talrijke aanwezigheid!
Met de opbrengst willen we de speelplaatswerking verder uitwerken.

Op tijd komen.
We merken dat heel veel kinderen een inspanning leveren om op tijd te komen!
We blijven hierop inzetten, want dit komt zeker ten goede aan iedereen!

Afvalbeleid.
In onze infowijzer van oktober deden we reeds een oproep om de afvalberg te verkleinen door
herbruikbare drinkflessen te gebruiken. Het doet ons deugd te zien dat zoveel mensen begaan
zijn met ons milieu en hieraan meewerken. Ook hiervoor een dikke dank je wel!
Wie nog de aankoop van een drinkfles overweegt : we ervaren minder lekken en barsten bij
flessen in zacht plastiek met schroefdop.

Klasfoto’s.
De klasfoto’s zullen vanaf 1/11/2018 te zien zijn in de etalage van fotograaf Nancy Messely.
Na de vakantie wordt een bestelblaadje meegegeven met de kinderen.

Helm Op Fluo Top.
Tussen de herfst- en de krokusvakantie (de donkerste maanden) loopt onze
actie ‘Helm Op Fluo Top’.
Wie ’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Ook
het dragen van een fietshelm levert een sticker op.
Hoe meer stickers je verzamelt, hoe mooier de prijs die je kan krijgen. Er zijn ook klasprijzen
en zelfs een schoolprijs te winnen!
Jij valt toch ook graag op…?

Socio-emotionele vaardigheden.
In de maand oktober leerden we dat we allemaal anders zijn, maar dat we
elkaar aanvaarden en respecteren zoals we zijn. In november besteden we
aandacht aan onze eigen gevoelens. We leren dat het best oké is om ‘neen’
te zeggen en dat het goed is om te zeggen hoe we ons ècht voelen.

Grootouderfeest.
Zoals gewoonlijk nodigen onze kleuters hun oma’s en opa’s uit, om hen te
verwennen met een kleuteroptreden en een drankje achteraf. Dit gaat door
op donderdag 29 november 2018. Alle grootouders zijn welkom vanaf 14 uur
in de gymzaal van de school.
De uitnodiging volgt nog.

FIJNE HERFSTVAKANTIE !

maandpunt november

