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WIST JE DAT
Er een nieuwe
leerlingenraad
verkozen is. Ze
maandelijks met
de directie gaan
vergaderen. Nieuw
is dat dit schooljaar elke klas
vertegenwoordigd
is door een klasafgevaardigde. De
klassen van het
vijfde en zesde
leerjaar hebben
elk twee vertegenwoordigers de
anderen telkens
één.
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WEEK VAN DE SMAAK : DE DUURZAME VERBEELDING
Voor het negende jaar op rij organiseren we op onze school een
project rond de Week van de
Smaak . De Week van de Smaak is
een tiendaags publieksevenement in november rond smaak en
eetcultuur en vindt plaats over
heel Vlaanderen en Brussel. Deelnemers (lokale besturen, sociaalculturele verenigingen, buurtcomités, bibliotheken, scholen, restaurants...) organiseren tijdens de
Week van de Smaak activiteiten
die te maken hebben met het
thema. Met als titel ‘De Duurzame Verbeelding’ draait de Week
van de Smaak dit jaar rond duurzame voeding. Net zoals vorig
jaar laten we de kinderen weer
de keuze. Alle leerkrachten van
het lager onderwijs, organiseren een workshop. De kinderen mogen dan
één van deze workshops kiezen. Wat er op het menu staat? Ze zullen ons
verrassen! Maar nu al mag u er zeker van zijn dat alle kinderen zelf kennis
zullen maken met de meest diverse smaken: van stevige Vlaamse soep, cupcakes …..tot pannenkoeken. Of hoe koken ook leerrijk kan zijn. Deze projectdag gaat dit jaar iets later door namelijk op 27 november 2014 in de namiddag.
Op 21 november hebben we weer een heel grote ontbijttafel, om 8.45u ‘s
morgens, voor de kinderen van de lagere school ( 1ste tot en met het 6de
leerjaar ). Bedoeling is om de kinderen een gezellig ontbijt aan te bieden. De
ouderraad wil ons hierin dan ook financieel steunen waarvoor hartelijk
dank.
OPGELET FIETSERS !!!!
De avonden worden steeds donkerder
vandaar dat het heel belangrijk is dat
de lichten van de fiets werken. Wil u
nog eens nakijken of dit voor de fiets
van uw zoon of dochter in orde is.
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PIZZADAG
Beste ouders,
Onze school wil er voor zorgen dat onze leerlingen zich in
de meest optimale leer- en leefomstandigheden kunnen ontwikkelen. We weten allemaal dat het investeren in pedagogische en niet-pedagogische zaken nodig is en geld kost. We
zijn volop bezig met blijvende investeringen in moderne materialen zoals computers, laptops, tablets,…..en dat kost natuurlijk heel veel.. Vandaar dat we wat extra geld willen krijgen door deze pizza-actie. We gaan pizza’s verkopen. We
hopen dat u allen, deze heerlijke pizza’s gaat bestellen. Ze
zijn kraakvers en netjes verpakt. Ook dit jaar bieden we weer
lasagne en spaghetti aan. Ze kunnen een weekje in de koelkast bewaard worden of ze mogen onmiddellijk in de diepvries.
Jullie kinderen hebben reeds een bestelformulier meegekregen en extra formulieren kunnen
steeds bijgevraagd worden. De pizza’s kan u dan op vrijdag 21 november, van 14.45 uur tot
17.00 uur in de polyvalente zaal van onze school komen afhalen of worden aan uw kind
meegegeven.

KERSTHAPPENING
Samen met de ouderraad van onze school organiseren we
onze traditionele kersthappening . Na de succesvolle edities van vorige jaren, hopen we op een gezellig samenzijn
met jullie allen.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 19 december 2014. Bedoeling is dat u, met een hapje en een drankje, kan genieten van de kerstsfeer op onze school. Het volledige programma zal volgende maand medegedeeld worden.
Noteer alvast vrijdagnamiddag 19 december 2014 in uw
agenda.
MAANDPLANNING NOVEMBER
06/11/14 : Zwemmen

21/11/14 : Gezond ontbijt,

10/11/14 : Lokale vrije dag ( geen opvang )

Pizza-dag

11/11/14 : Vrije dag

DAS-Beurs 6de lj

13/11/14 : Start week van de smaak

24/11/14 : rondleiding bibliotheek : 3a

17/11/14 : Theater 3,4,5 en 6de leerjaar

25/11/14 : rondleiding bibliotheek : 3b

18/11/14 : Bibliotheek

27/11/14: Crea-kookdag

19/11/14 : Kunstproject kleuterafdeling
20/11/14 : Zwemmen
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TEVREDENHEIDSENQUÊTE ‘T ITTERTUINTJE
Beste ouders ,
De laatste tijd krijgen we nogal wat opmerkingen van kinderen en ouders dat
men niet meer tevreden is over onze opvang. We willen daar iets aan doen,
samen met jullie. Binnenkort ontvangen jullie een tevredenheidsenquête
waarin u kan aangeven wat er fout loopt, maar ook wat goed is in onze opvang. Kinderen moeten een aangenaam gevoel hebben als ze naar de opvang gaan, dit is één van onze hoofddoelstellingen. Indien dit niet meer het
geval is zullen we daar zeker aan moeten werken. Wil u a.u.b. de vragenlijst
zo objectief mogelijk invullen en anoniem teruggeven in de opvang of aan de juf of meester
Alvast bedankt : Verantwoordelijke ‘t ittertuintje : Peter Vangeloven

KUNSTHAPPENING BIJ ONZE KLEUTERS
Dag ouder(s), grootouders en sympathisanten.
Kom jij naar ons museum ?
We stellen onze kunstwerken tentoon op woensdag
19 november 2014 om 11u in het Itterdal.
De deuren gaan open om 10u50. Inkom gratis !
We verkopen de werkjes van de kleuters tegen €0,50.
Als slot houden we een kunstveiling waar de groepswerken van alle klassen worden
geveild.
Groetjes en tot dan. De kleuters en juffen

PROJECT “WELZIJN VAN ONZE LEERLINGEN”

Beste ouders,
Kies jij ook kleur tegen pesten? Van 6 tot 13 februari 2015 gaat
de week tegen pesten weer door. Maar pesten is niet iets waaraan je enkel tijdens een themaweek over spreekt en aan werkt.
Daarom werken enkele leerkrachten samen met de ouderraad
aan een systematische aanpak om het welzijn van onze kinderen te verbeteren. In de komende maanden zullen jullie er meer
over horen.
Leerkrachten en ouderraad

