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Beste ouders,een zeer fijn 2015 toegewenst.
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Enkele mededelingen.


Op 6 februari 2015 houden we onze
jaarlijkse kienavond. (Zie affiche)



Een hartelijk welkom aan onze nieuwe
leerlingen.



Mag ik aan de ouders vragen om de speelplaats niet te betreden. ( Enkel
de ouders, waarvan het kind voor het eerst naar school komt , mogen gedurende één week wel langs de speelplaats hun kind naar de klas brengen.)
Heeft u een afspraak of wil u een leerkracht of directie spreken, zou u
dan zo vriendelijk willen zijn om langs de hoofdingang te gaan ?



Onze school werkt, in samenwerking met de ouderraad, rond het welbevinden van onze kinderen. ( zie verder )Vandaar ook een dringende oproep om
geen andere kinderen dan uw eigen kind op de speelplaats aan te spreken.
Indien er problemen zijn, gelieve dit rechtstreeks tegen de juf of aan de
directie door te geven. Ik denk dat iedereen het met me eens is dat kinderen door andere ouders enkel aangesproken kunnen worden over pesten
of plagen indien zij ook in het bijzijn van hun eigen ouders zijn.

Wist je dat :
** Het schoolbestuur, alle
leerkrachten, ouderraad,
verantwoordelijken van
opvang en eetzaal , gemachtigde opzichters ,

vrijwilligers bedanken voor
hun medewerking afgelopen jaar.

Mag ik ook aan de ouders en grootouders vragen om achter de kegels te
blijven wanneer de kleuters de school verlaten. Het is voor de juffen heel
belangrijk dat ze jullie zien, maar omgekeerd ook. Alvast hartelijk dank.

** Dat we nog steeds
sponsors zoeken voor onze
kienavond. Wanneer u
15/01 : Zwemmen
wenst te sponsoren u best
: Bezoek plastic lab : 6de lj
contact neemt met het
secretariaat op het num16/01 : Medisch onderzoek
mer 089864353
27/01 : Theater kleuters
** Dat we meester Sven
: Medisch onderzoek 4-jarigen
en zijn vrouw gelukwensen
met de geboorte van
(groep 1)
Marie.
28/01: Inschrijfdag nieuwe kleuters

MAANDACTIVITEITEN
: basket 3 on 3 ( 5de en 6de lj)
29/01 : Zwemmen

Data om te onthouden:
Pedagogische studiedag :
Woensdag 4 maart 2015
Kienavond :
Vrijdag 6februari 2015
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NIEUWBOUW

De burgemeester en schepenen hebben in de zitting van 7 januari 2015 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor onze nieuwe gebouwen. Dit wil zeggen dat we een
grote stap verder zijn in ons project. Op de volgende gemeenteraad zou de erfpacht ook
goed gekeurd worden en kunnen alle papieren naar Brussel opgestuurd worden. Een hartelijk dank aan onze beleidsmensen.
Door de nieuwe erfpachtovereenkomst kan onze speelplaats ook uitgebreid worden. Het
schepencollege heeft zich geëngageerd om samen met de technische dienst de uitbreiding te realiseren, waarvoor van harte dank.

WELZIJN VAN DE KINDEREN

Ken jij het verschil tussen plagen en pesten? Wordt jouw kind gepest en wil je enkele tips
om je kind te wapenen? Heb je al gehoord van no-blame? Of van APB? Of wil je gewoon
weten wat er in de school rond pesten gedaan wordt? De ouderraad heeft samen met de
leerkrachten een project rond pesten opgezet. We willen dit graag toelichten op een info-/
gespreksavond. Deze zal doorgaan op 26 februari 2015 om 20u. Houd deze datum alvast
vrij. Meer info volgt nog.
(Werkgroep welzijn .)

LEERLINGENRAAD

Dit jaar is iedere klas vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Leerlingen konden zich kandidaat
stellen en bij lot werden ze dan aangeduid. Het 5de en 6de leerjaar heeft telkens twee vertegenwoordigers de
andere klassen telkens één. Op de foto
ziet u de vertegenwoordigers van elke
klas. Iedere maand
wordt er, samen met
de directie, tijdens
een vergadering het
maandverloop , suggesties of initiatieven
van de kinderen besproken Tijdens de
maandopening worden deze medegedeeld.
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( voor kinderen tot en met het 6de leerjaar )
Muntjes meebrengen !

SFEERBEELDEN.

