Nieuwsbrief 11 januari 2019
Ook langs deze weg wensen wij jullie graag het allerbeste voor 2019!

-

Rapportavond gaat door op 29 januari ’19 vanaf 16 uur, de brief hieromtrent ontving u via
de klastitularis. Kinderen zijn niet aanwezig tijdens het oudercontact, de opvang is open tot
18.15 uur, nadien is er geen toezicht meer. Kinderen laat je niet alleen op de speelplaats in het
donker of in de gangen.

-

Vrije dag op maandag 4 februari ’19, facultatieve vrije dag.

-

De Lichtmis viering wordt opgeluisterd door het vierde leerjaar. Deze viering gaat door op
zaterdag 2 februari om 17 uur in de kerk van Sint-Eloois-Vijve.

-

Er wordt een knutselnamiddag georganiseerd door het oudercomité, deze zal doorgaan op
woensdagnamiddag 6 maart 2019 in de refter van de school. Meer info volgt.

Om de zo talrijk aanwezig te zijn aan ons kraampje van Lichtjes aan de Leie.
De avond leverde een prachtige 548 euro op! We kijken er naar uit om met deze centjes
de kleuterspeelplaats verder te verfraaien.

De jaarlijkse pannenkoekverkoop is … nog niet terug!
De actie stond gepland in januari, de leverancier kan moeilijk leveren tegen Lichtmis.
Vandaar dat we de actie verplaatst hebben naar maart, zodat de pannenkoeken
geleverd kunnen worden net voor de paasvakantie.
Onze excuses voor deze verandering.
De pannenkoekenactie is een belangrijke bron van inkomsten om de prijs van de
uitstappen van de kinderen zo laag mogelijk te houden.

Op deze zondagmiddag komen we samen voor het jaarlijkse eetfestijn van de Duizenpluspoot.
Het gaat opnieuw door in OC de Coorenaar te Desselgem.
We bieden warme beenhesp aan voor de volwassenen, balletjes in tomatensaus voor de kinderen en
lekkere veggie burgers!
Een heerlijke namiddag voor jong en oud! Jij komt toch ook?

Meer dan de helft van de gezinnen vulden de tevredenheidsenquête in over de school. Een groot succes!
De verwerking ervan wordt weldra opgemaakt en gedeeld met éénieder van jullie.
We kijken hoe we met jullie tips en opmerkingen aan de slag kunnen.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

De middagclubs gaan eind januari opnieuw van start. Binnenkort kunnen
kinderen van de lagere school intekenen om deel te nemen. Misschien kan
u, als ouder, al even polsen bij uw kind of er iets tussen zit voor hem of haar.
We zetten de brief volgende week op Gimme.
Enkele dagen erna kunnen de kinderen hun keuzes doorgeven in de klas.
We gaan voor een haak-, kaart-, rummi-, schaak-, mindfulness-, smartgames
- en leesclub.
Natuurlijk op niveau van de kinderen.
Alvast een lieve dankjewel aan de oma’s en opa die zich hiervoor willen engageren.

Kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen, halfbroers en halfzussen, kinderen die onder
hetzelfde dak wonen) van al ingeschreven leerlingen van onze basisschool en kinderen van het personeel
van de school zijn een voorrangsgroep om in te schrijven.
De inschrijvingen voor deze groep kinderen loopt in onze school van maandag 7 januari 2019 tot en met
donderdag 28 februari 2019. Kinderen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel die van deze
voorrang geen gebruik maken in deze periode, verliezen het voorrangsrecht.
De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op vrijdag 1 maart 2019.
De opendeurdag voor nieuwe kinderen gaat door op zaterdag 30 maart 2019 van 10 tot 12 uur. Kent u
vrienden, familieden, buren… met een kindje van +/- 2 jaar? Vraag je hen of je hun adres mag doorgeven
aan school? Zo kunnen we hen een mooie uitnodiging sturen voor de opendeurdag!

Taal is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel. Taal kan ook
mooi en emotioneel geladen zijn.
Gedichten lezen, voordragen en zelf schrijven komt zeker ook aan bod in
onze lessen.
We doen dan ook met plezier mee aan de gedichtendag.
Dit schooljaar valt die op donderdag 31 januari 2019.
Het thema dit jaar is "VRIJHEID".
We organiseren ook een haiku-wedstrijd voor ouders.
Haiku (俳句; meervoud: haiku of haiku's) is een vorm van Japanse
dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de
tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.
Stuur jouw haiku tegen 30 januari 2019 door naar duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be
We plaatsen de haiku’s anoniem op onze Facebook-pagina.
De haiku met de meeste likes wordt op school vereeuwigd!
De kinderen maken een passende illustratie bij de haiku. Daarna wordt de naam van de gevierde
dichter bekendgemaakt en uitgenodigd op school!

Zet je dichterstalent in de kijker!

