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maandag 1/10

Startdag KIVA
20u00 : vergadering ouderraad

dinsdag 2/10

Namiddag : K3B naar de brandweer
L4 : start typlessen

donderdag 4/10

L6 : zwemmen
Voormiddag : L2 naar de bib
Namiddag : L4 : Op verkenning in Groot-Zonnebeke (met de fiets)

vrijdag 5/10

Dag van de leerkracht
Sportdag 3de graad : sportsterrendagen (Blankenberge)

zaterdag 6/10
en zondag 7/10

Eetfestijn : IEDEREEN WELKOM!

maandag 8/10

Vrije dag – ‘t Bondgenootje is open.

dinsdag 9/10
donderdag 11/10

Voormiddag : L2 naar containerpark (Geluveld)
L5 : zwemmen
20u00 : vrijblijvende info-avond ‘actieve ouders in de ouderwerking’ voor leden
van de ouderraad (Diksmuide).

maandag 15/10
dinsdag 16/10

L3 : park- en bosspelen (Zonnebeke)
K3 : zwemmen
Namiddag : L3, L4, L5, L6 naar het theater

woensdag 17/10
donderdag 18/10

Voormiddag : K2 naar het theater
L5 : zwemmen
Voormiddag : K3, L1, L2 naar het theater

vrijdag 19/10
dinsdag 23/10

Namiddag : K1 naar het theater
L 6 : systematisch contactmoment CLB (medisch schooltoezicht) op school
L1 : Systematisch contactmoment CLB (medisch schooltoezicht gehoor) op school

woensdag 24/10

Klasfoto’s
Namiddag : basketbal 3-3 voor 3de graad (sporthal Langemark)

donderdag 25/10

L5 : zwemmen
Voormiddag : L4 : naar het gemeentehuis

vrijdag 26/10
maandag 29/10
tot zondag 4/11

L1 : Systematisch contactmoment CLB (vervolg)
herfstvakantie
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Rookverbod.
Het algemeen rookverbod zorgt ervoor dat een school 24u op
24u en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor
iedereen die een school betreedt, en telt voor alle vormen van
roken (ook elektronische sigaretten en andere varianten).
Mogen wij met aandrang vragen om hiermee rekening te
houden. U kunt de nieuwe asbak gebruiken om uw sigaret te doven.

Op tijd komen.
Opstaan, de ochtendroutine om iedereen op tijd klaar te krijgen voor
school, … niet altijd gemakkelijk…
Maar kinderen die te laat komen, missen de start, vaak het
welkomstmoment, in de klas. In het lager missen ze al een deel van de
les, waardoor ze mogelijk een achterstand opbouwen. Daarom durven
we vragen een inspanning te leveren om elke dag op tijd te zijn. Dit
vragen we niet zomaar. Ook voor de juffen en meesters is dat veel
aangenamer.

Woensdag = fruitdag.
Nog even herinneren dat we op woensdag enkel fruit meebrengen als tussendoortje. Wie toch
een koek mee heeft, moet deze jammer genoeg in de schooltas laten zitten…

Voetgangersrij Ieperstraat.
We merkten dat er heel wat kinderen zijn, die bij het naar huis gaan of naar de muziekschool
gaan, langs de rechterkant van de Ieperstraat moeten zijn. Daarom zal de voetgangersrij van
de Ieperstraat vanaf maandag 1 oktober 2018 niet meer oversteken aan het rond punt. De
leerlingen die via het park naar huis gaan, worden daar wel nog overgestoken. Alle andere
leerlingen blijven langs de rechterkant van de weg wandelen. Wie toch aan de linkerkant moet
zijn, wordt op een verder gelegen zebrapad overgestoken.

Het Schuddebollepats!
Kaatje is jarig en daarom organiseert Ketnet een toffe
verjaardagsactie.
Onze kleutertjes van de tweede kleuterklas gaan de uitdaging
aan! Ze dansten vrolijk de schuddebollepatsdans.
Surf snel (voor 5 oktober) naar de facebook-pagina van onze school en like het filmpje! Hoe
meer likes ze krijgen, hoe meer kans ze maken om een bezoekje van Kaatje en Kamiel te
winnen!

Socio-emotionele opvoeding.
Wij willen een school zijn die ervoor zorgt dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school
als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren, waarin pesten minder kans
maakt. We hebben als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken.
Daarvoor gaan we in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleren we de
kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het
opkomen voor zichzelf en anderen.
Elke maand geven we specifieke aandacht aan één maandpuntje, dat in de kijker gezet wordt
en waarrond in de klas gewerkt wordt.

maandpunt oktober

Alle kleine beetjes helpen.
Plastic kun je terecht dé grondstof van onze tijd noemen. Kijk maar eens rond je. Plastic vind
je echt overal, in ongeveer alle vormen, formaten en kleuren die je je kan inbeelden!
Jammer genoeg is met de toename van het gebruik van kunststoffen de wegwerpmaatschappij
en bijgevolg de milieuproblematiek ook steeds groter geworden.
Want wat gebeurt er met al de plastic flesjes, verpakkingen, zakjes, ... na gebruik? In het beste
geval gooien mensen flesjes en zakjes in het PMD of het restafval. De rest eindigt als
zwerfvuil op straat, in de berm, op de weilanden, de rivieren en uiteindelijk in zee. Op alle
plaatsen treffen we ondertussen plastic aan: in de lucht, in het water, in de oceaan, in ons
voedsel en misschien wel in de mens.
Plastic blijft een fantastisch en belangrijk materiaal met vele nuttige
toepassingen, het is aan ons om ervoor te zorgen dat het niet in het milieu
terecht komt.
Onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’, willen wij een inspanning
leveren om dit probleem aan te pakken. Stap één is minder plastic
gebruiken! Daarom moedigen wij sterk het gebruik van een herbruikbare
drinkfles aan, in plaats van gewone plastiek flesjes.
Met een dikke dank-je-wel van de natuur en onze (achter)(klein)kinderen!

Oproep : gemachtigd opzichters gezocht!
De veiligheid van onze kinderen staat centraal! Gemachtigd
opzichters staan elke ochtend en avond klaar om onze kinderen
veilig over te laten steken.
Onze oprechte dank voor hen!
Voel jij je aangesproken om het team van gemachtigd opzichters
te versterken? Om mee te werken in het beurtensysteem of in te
springen als iemand ziek is? Spring eens binnen en we geven je
meer informatie!
Alvast een super dank je wel vanwege de kinderen, de ouders, de gemachtigd opzichters en
het De Wijzer-personeel!

Eetfestijn op 6 en 7 oktober.
De inschrijvingen voor ons eetfestijn lopen binnen. Maar er zijn zeker nog enkele stoeltjes
vrij! Heb je ook zin in lekkere beenham met frietjes, schrijf je dan snel in!

