Nieuwsbrief 25 januari 2019
Het vrij podium op het eetfestijn van het oudercomité op 24 februari 2019.
We zijn op zoek naar TALENT van eigen bodem. De kinderen zijn alvast enthousiast!
Vanaf 14 uur organiseren we een vrij podium voor de kinderen. Dit zal onder leiding staan van juf
Yana en juf Astrid. De kinderen mogen – vrijblijvend – deelnemen: individueel, in duo, in trio, in groep….
Dans, instrument, zang, playback, gedicht, goochelshow,… alles is mogelijk.
Inschrijving afgeven uiterlijk op 8 februari 2019 (samen met CD, USB-stick, link; indien nodig en
mogelijk)

U kan een informatiebrochure aanvragen i.v.m. de aanvraag tot schooltoelage.
Dit is een financiële steun van de Vlaamse overheid.
Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid
helpen om de kosten te dragen.
De bedragen zijn verschillend voor kleuters en
scholieren
•
•

Voor kleuters is er een vast bedrag van 96,69 euro.
Voor leerlingen uit het lager en secundair varieert
de toelage tussen 108,78 en 163,17 euro.

Deze informatie is voor u belangrijk, alsook voor de
werkingsmiddelen en lestijden van de school.
Om even te schetsen; bij de werkingsmiddelen wegen vier indicatoren ‘opleidingsniveau moeder’, ‘thuistaalniet-Nederlands, ‘schooltoelage’ en ‘kinderen uit een kansarme buurt’ (laatste is hier niet van toepassing)
even zwaar, dus elk 25% van het voorziene budget.
Voor SES-lestijden is de verdeling anders: 45% van het voorziene budget gaat naar de indicator
‘opleidingsniveau moeder’, 35% naar de indicator ‘thuistaal niet-Nederlands’, 20% naar de indicator
’schooltoelage’.

Het thema dit jaar is ‘de klimaatflandrien’, die wind en weer trotseert en met de fiets naar school gaat.
Als je de auto inruilt voor de fiets, dan daalt de
uitstoot van CO2 en fijn stof en vermindert het
lawaai.
Bovendien is fietsen gezond!
Laten we op 12 februari een klimaatpeloton
vormen en met z’n allen met de fiets naar
school komen.
We tellen die dag alle fietsen op school!
We zijn tegen dan met 247 kinderen en 20 leerkrachten.
Tellen we die dag meer dan 150 fietsen op school, dan
laten we de kinderen suggesties doen voor een leuke,
milieubewuste tegenprestatie! Doen jullie mee?
Frank Deboosere liet weten dat hij er niet bij kan zijn
wegens een overvolle agenda. Zijn steun hebben we alvast!

roept iedereen op om 4 stippen op de hand te zetten in
de strijd tegen pesten. Het is een soort van antipestvirus. Hoe meer
mensen ze op hun handen hebben, hoe sneller het virus zich
verspreidt. Stippen op je hand kunnen dus in de klas en op school!
Het is wel belangrijk om de betekenis ervan te kennen:

Vrijdag 1 maart is de laatste dag voor de
krokusvakantie. Een vakantie die start met veel
carnavalsgedruis, ook in de duizendpluspoot! De
kleuters en de kinderen van de lagere school
trekken hun verkleedkledij aan vanaf ‘s morgens.
Tegen half drie komen we samen in de turnzaal of op
de speelplaats (afhankelijk van het weer) om onszelf
te presenteren op de catwalk.
Toeters en bellen, serpentines, laat het feestgedruis
maar komen, de confetti laten we thuis…

Omwille van een stijging van de voedselprijzen heeft de leverancier (Esthio) onlangs de prijs van de warme
maaltijden verhoogd.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de kostprijs per warme maaltijd te verhogen met € 0,05 (5 eurocent).
De prijsstijging zal ingaan vanaf 1 februari 2019.
Nieuwe prijzen vanaf 1 februari 2019:
Kleuter: € 1,95
Lager: € 2,90
Soep: € 0,60
Wij danken u alvast voor uw begrip.

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!

