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GPS
Gezondheid-Pastoraal-Sport

Als rode draad voor sociale vaardigheden bij het Jaarthema
‘MOEF JE MEE’ kozen wij voor het thema ‘Vriendschap’.
In het lager lezen wij tijdens de
maandvieringen verhalen voor
uit het boek ‘Geluk voor kinderen
‘Vriendschap’(Leo Borremans)
en voor de kleuters werken wij
met het boek ‘Grote Beer en
Alles
Kleine Bever’(Riana Visser).
Dieren vormen de hoofdpersonages in deze verhalen.

Vriendschap in de kijker
Oktober
‘Vrienden zijn open
voor elkaar’

op zijn plaats

Alles op zijn plaats

De uitgelezen plek om die sociale vaardigheden te oefenen is toch
wel de SPEELPLAATS.
Tegelijkertijd met onze prachtig vernieuwde speelplaats lanceerden
wij dan ook in september VIER afspraken die de basis vormen voor
Alles op zijn plaats
een aangenaam SPEELgedrag.

Alles op zijn plaats

Ik vraag of
het mag

Stop is

PAROCHIEFEESTEN
stop
Samen
met de V.Z.W.
Parochiale Werken Bavegem
Ik vraag of
Stop is
nodigen we iedereen uit om
het mag
stop
aanwezig te zijn op de jaarlijkse PAROCHIEFEESTEN op
zondag 7 oktober 2018. Om
10.30 u. verwachten we onze
luister,
kijk,
zwijg …
Ik vraag of IkStop
is
leerlingen en hun ouders in de
parochiekerk op de parochiale
het mag
stop
Ik vraag of
Stop
is
Ik
luister,
viering, opgeluisterd door de
het
mag kijk, zwijg
stop …
leerlingen van Klim-Op en het
schoolkoor Toontje Hoger. De
leerlingen van het derde en
vierde leerjaar bereiden
momenteel de viering tot in de
puntjes voor. De opbrengst van
Ik
luister, kijk, zwijg …
1. ALLES
OP ZIJN PLAATS
- Boekentassen,
Ik luister,
kijk,
zwijg … brooddozen, speelgoed,
dit eetfestijn wordt aangewend
ballen, jassen, afval,... worden op de afgesproken plaats opgeborgen.
om de nodige renovatie-,
2. IK VRAAG OF HET MAG - Ik vraag op een beleefde, respectvolle manier onderhouds- en verfraaiingsde toelating aan de toezichter om iets te halen in de gang, klas,...
werken aan het Parochiaal
Centrum te kunnen uitvoeren.
3. STOP IS STOP - Als er in een conflictsituatie gevraagd wordt om te
stoppen (door een leerkracht, medeleerling of door jezelf), dan doen we dat. De zaal wordt dagelijks door
de leerlingen van onze
4. IK LUISTER, KIJK, ZWIJG… - Als iemand aan het woord is, wordt er met Klim-Op school gebruikt als
de volle aandacht geluisterd. Ook na het derde belsignaal is het volledig stil.
polyvalente (sport)zaal en als
refter. Inschrijven kan via het
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt,
secretariaat van de school.
wordt onze speelplaats een plek waar het leuk vertoeven is!
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Binnenweg

Geflitst

Nieuws van binnen de schoolmuren

Kwartiermakers
Vorig schooljaar nam ongeveer 50% van onze
ouders deel aan een (voor)leesenquête.
Enkele vaststellingen:
- De meeste ouders beginnen met voorlezen op baby- en
kleuterleeftijd.
- Mama en papa lezen afwisselend meest voor. Mama op kop.
Op een vast moment - Favoriete moment: bedtijd – ongeveer 10’- De meeste ouders lezen voor tot de kinderen zelf kunnen lezen
maar een even grote groep vindt dat er geen leeftijdsgrens zit aan
voorgelezen worden.
- De meeste ouders werden vroeger ‘soms’ voorgelezen.
- 70 % van de ouders is zelf lid van de plaatselijke bib en gaat twee
wekelijks tot maandelijks en koopt ook vaak zelf boeken aan.
- Slechts 10% leest wel eens een digitaal (prenten)boek voor.
- Ouders willen graag info over: interactief voorlezen, digitale 		
prentenboeken, soorten leesboeken, over de boeken waar in de
klas rond gewerkt wordt.

WELKOM JUF JOYKE!
Leonie wordt grote zus:
Juf Tessa is vanaf vandaag
in zwangerschapsverlof. Zij
wordt vervangen door Joyke
Matthijs uit Bavegem, oudleerlinge van onze school.
In de derde kleuterklas
zal ze samenwerken met juf
Rita: op woensdag neemt
ze de eerste kleuterklas
over en op maandag en
dinsdag verzorgt zij het
kleuterturnen. Wij wensen
haar hartelijk welkom op
onze school!

KLIM-OP

GROOTOUDERFEEST OP
9 NOVEMBER
Het jaarlijks grootouderfeest
vindt dit jaar plaats op
vrijdagnamiddag 9 november. We nodigen dan alle
oma’s en opa’s van onze
Ook via de Wegwijs zullen wij het komende schooljaar proberen tegemoet te kleuters uit om samen feest
komen aan de wensen die geformuleerd werden in de enquête zodat u thuis te vieren. Houden jullie de
datum alvast vrij?
kunt meewerken aan de leesmotivatie van uw kind(eren).

5 Oktober: Dag van de leerkracht
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Afrit school
Nieuws uit de klassen

Wat is er van de SPORT?
SVS- activiteiten ’18- ‘19
Dit schooljaar kunnen de leerlingen van de lagere school opnieuw deelnemen aan de SVS-activiteiten.
Deze gaan door op woensdagnamiddag tussen 13.00 u. en 16.00 u. op verschillende locaties. De school
zorgt voor busvervoer.
Via een inschrijvingsbrief kunnen de leerlingen intekenen. De deelname is gratis.
De data worden tijdig meegedeeld.
Sportklassen derde leerjaar: 1 – 5 oktober
			Sportspetters:
			
ma. 22/10 : tweede en derde kleuterklas
			
di. 23/10 : 1° graad
			
do. 25/10: 2° graad
			
vrijd. 26/10: 3°graad

De Pompoenwedstrijd komt er weer aan! Doe jij ook mee?

Kleef een etiket met je naam en klas op je ‘Pompoenkunstwerk’. Plaats je creatie op donderdagochtend 25
oktober op het podium in de zaal. Iedere leerling mag zijn Top 3 van mooiste pompoenen opstellen.
De winnaars krijgen een ereplaats in de volgende Wegwijs!

OUDERCONTACT en SPAGHETTI à VOLONTE
Donderdag 25 oktober tussen 17.00 u. – 20.00 u.
Het wordt stilaan een traditie: tijdens de eerste oudercontactavond op
donderdag 25 oktober ’18 zorgt het oudercomité voor heerlijke
spaghetti. Tussen 17.00 u. en 20.00 u. wordt spaghetti geserveerd
in de parochiezaal. Met de verdiende centen wil het
Oudercomité de uitbouw van de speelplaatsverder
financieren. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met
inschrijfstrook.

Maandpunt
Kleuters:

Daar gaat de bel! Afspraken op de
speelplaats en in mijn klasje.

1ste graad: Ik ben op tijd in de rij.
2de graad: Alles mee om op zwier te gaan?
3de graad: Hé daar! Met je werk op tijd klaar?

Milieupunt
Bollebozen gebruiken brooddozen.
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Weg kwijt?
Oproepen & zoekertjes

SCHOOLTOELAGE: meer kans dan u denkt.
Méér mensen dan u denkt hebben recht op een
school- of studietoelage. Volgens het ministerie
heeft één kind op vier in de basisschool recht op die
toelage. Misschien ook u! Het belangrijkste criterium
is het gezinsinkomen; dit wordt berekend op basis
van het laatste aanslagbiljet. Bij de directie kunt u terecht met al uw vragen en kunt u ook een uitgebreide
folder en een aanvraagformulier bekomen.
Klusjes & co - JAARLIJKSE KARWEIDAG
Op zaterdag 20 oktober worden heel wat klusjes
aangepakt door ouders, leerkrachten en
sympathisanten.Onder het motto ‘vele handen maken
licht werk’, doen we een oproep aan bereidwillige
(groot)ouders. De school zorgt om 8.00 u. voor een
ontbijtkoek en een lijst “karweitjes”; u zorgt voor de
nodige werklust en enthousiasme. Om 13.00 u.
ronden we af. Om alle helpers te danken én de verbondenheid tussen leerkrachten en vrijwilligers aan
te moedigen, nodigen wij alle helpers en hun partner
diezelfde avond op een heerlijk côte à l’os festijn! Een
uitnodiging volgt. We hopen u te mogen verwelkomen!
VERLOREN VOORWERPEN
Ook al is het schooljaar nog maar een maand ver,
er werden al heel wat verloren kledingstukken verzameld. Ook brooddozen, laarzen en andere spullen
raakten zoek. Zoon- of dochterlief iets kwijt? Kom
zeker eens snuisteren aan de kapstokken in de
inkom. Ter gelegenheid van het oudercontact op 25
oktober stallen we alles uit in de zaal. Mogen we
vragen om alles zo veel mogelijk te naamtekenen?

Kalender oktober
ma 1
di 2

NEC 4L
Start niveaulezen

do 4
vr 5

Zwemmen
NEC 1L
Dag van de leerkracht
Maandviering oktober 1KK - 3L
Schoolviering
Eetfestijn parochie
Kaaihoeve 2KK
Sportklassen 3L
Zwemmen 3KK
Film 5L - 6L
Sportklassen 3L
NEC 1KK
SPORT 6L
Sportklassen 3L
Start fruit op school
Verkiezingen leerlingenraad
Gentbos 2L
Sportklassen 3L
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
NEC 2KK
Zwemmen
NEC 3L
Karweidag
Sportspetters 2KK - 3KK
Installatie leerlingenraad
Sportspetters 1L - 2L
Zwemmen 3KK
Ped. studiedag(Zill)
Oudercontact
Sportspetters 3L - 4L
SPORT 5L
Sportspetters 5L - 6L
Wintertijd
Herfstvakantie

zo 7
ma 8
di 9

do 11

vr 12

zo 14
wo 17
do 18
vr 19
za 20
ma 22
di 23
wo 24
do 25

vr 26
za 28
ma 29

Familienieuws

Boekentastip oktober

Wij gedenken in onze gebeden:
- Marc Cansse, opa van Torran (1L), Phelan (4L),
Elysia (6L)
Wij feliciteren met de geboorte
- Alice, dochter van Juf Jana

Neem enkel het materiaal mee dat je echt nodig hebt.

