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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

Meester Geert aan het woord
De herfst zorgt ervoor dat onze school nog sprookjesachtiger wordt. Het verkleuren van de bladeren is
heel erg mooi. Jaren geleden hebben we gekozen om de kinderen niet meer in de refter te laten eten,
maar wel in de klassen. Dat zorgt voor een leukere, gezelligere sfeer. We kunnen nog meer hulp
gebruiken. Ons vriendschapshuis is in de herfst – en wintermaanden een belangrijke schakel.
Kinderen die liever rustig kleuren, een gezelschapsspel spelen, … kunnen tijdens deze maanden naar
het vriendschapshuis. Daarvoor hebben we ouders nodig.
We zoeken ouders die het vriendschapshuis tussen 12u15 en 13u05 open wil houden. Hoe werkt het?
Als je zin hebt om mee te doen, vul je onderstaande doodle in. Zelfs als je één keer kan, is dat mooi.
Mail ook even naar directeur@lagercollegeessen.be als je meedoet. Dan kan ik je ook de visietekst
rond ‘het vriendschapshuis’ doorsturen. Aarzel niet om “mee school” te maken en vul de doodle in. Je
zal merken dat het heel leuk is om kinderen te zien genieten van een rustige middagpauze.
Doodle: http://doodle.com/poll/psvzfsrkgb3zb69q
Alvast bedankt!

NIEUWS
 Juf Nele en juf Griet volgden (en slaagden!) voor de cursus EHBO. Ook juf Ilse zal
binnenkort deze cursus nog volgen.
 Na de herfstvakantie starten we weer met de helm op, fluo top-actie! Kinderen kunnen
weer stickers verdienen door een fluovestje en een helm te dragen. Daarmee kunnen ze dan
mooie prijzen verdienen. In de donkere periode is ons groene fluovestje van de school echt
een aanrader. We hopen op jullie medewerking (ook wanneer je met bus of auto komt!).
 De kinderen van het derde en vierde leerjaar werden de voorbije weken ondergedompeld in
de wereld van de kunst. Zij nodigen hun (groot-)ouders uit op hun kunsttentoonstelling op
dinsdag 10 november tussen 15u30 en 16u30.
 De marsepeinactie is weer van start gegaan. De herfstvakantie is de ideale moment om goed te
verkopen. De opbrengst is volledig voor onze kinderen. Dit wordt besteed aan onze zeeklassen en
aan onze eindejaarreis. Met de opbrengst steunen wij ook altijd een project van de Paters
Redemptoristen in Congo.

 Met de schoendoosactie van broeder Willy doen wij al jaren mee. Wij vragen aan onze kinderen
om te zorgen voor een kerstcadeau voor kinderen in Costa Rica. Het is de bedoeling een speelgoedje
mee te geven waar je zelf niet meer mee speelt. Op onze website staat een mooi filmpje waarbij je kan
zien hoe gelukkig de kinderen zijn met dit kerstcadeautje. Natuurlijk doen wij dit jaar weer mee. Het
briefje met meer info volgt na de vakantie.

 Oudercontacten zijn een belangrijk moment waarbij wij eens babbelen over het functioneren van
je kind in de klas en op de school. De schoolse vaardigheden worden besproken, maar zeker ook het
sociaal functioneren. Een week voor de oudercontacten houden wij ook kindercontacten. Deze
momenten zijn voor ons mooie momenten waar we als leerkracht veel uit leren. Maak zeker ook tijd
om een woordje bij het rapport te noteren. Wij lezen dit graag en met veel aandacht.

En hoe zit het met de uitdagingen van meester Geert?
Vrijdag 30 oktober was het in onze school ‘oranje dag’. We zagen veel oranje kledij en oranje
attributen. Super! Meester Geert is erin geslaagd om een mooie zithoek te maken dankzij de
hulp van vele ouders en kinderen. Als tegenprestatie wil meester Geert graag dat elk leerjaar
een infofiche maakt van een bepaalde vogel, zodat we die kunnen ophangen bij het
vogelparadijs in de zithoek.
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaven ook meteen een nieuwe opdracht aan meester
Geert: een lijstje met 4 taken! Ze gaven als tip: eerst werken, dan spelen…

Tijdens keuzeactiviteiten gingen
de
de
enkele leerlingen van het 5 en 6
leerjaar op een creatieve manier
aan de slag met perspectieven.

Tijdens de ‘rode dag’ zorgden alle klassen voor
een ontspannend moment in een andere klas:
zingen, dansen, een spelletje,… Supertof!

ouderraad

Het tweede leerjaar nam deel
aan het Megaspelenpaleis!

De ouderraad herleeft. Naast oude
bekenden zien we ook een heleboel nieuwe
ouders op onze ouderraadvergaderingen. Zij
ondersteunen ons ook financieel. Kleine
goaltjes, een prachtige nieuwe, rustige
zithoek op school en de soepbedeling
hebben we kunnen realiseren dankzij de
acties van onze ouderraad. Een
welgemeende dank u van de hele school.

Oranje dag met opening
van de rustige zithoek!
Het eerste en tweede leerjaar gingen
spelletjes spelen in het rusthuis.

Kalender november
Noteer alle data goed in uw persoonlijke agenda!

november 2015
zon 01
maa 02
din 03
woe 04
don 05
vrij 06
zat 07
zon 08
maa 09
din 10
woe 11
don 12
vrij 13
zat 14
zon 15
maa 16
din 17
woe 18
don 19
vrij 20
zat 21
zon 22
maa 23
din 24
woe 25
don 26
vrij 27
zat 28
zon 29
maa 30

‘Informele’ gesprekjes vinden heel vaak plaats, maar in de
loop van deze week doen we het even ‘officieel’: een
gesprekje tussen leerkracht en kind over het
welbevinden, de sfeer,… Zowel voor de kinderen als voor
de leerkrachten enorm boeiend!

Week van de kindercontacten
Kunsttentoonstelling 3+4 (15u30-16u30) (zie eerder in deze nieuwsbrief)
Wapenstilstand: vrijaf
Zwemmen 1+2+3+5
Soep op school (door 3A)

Oudercontacten
Oudercontacten

De exacte uurregeling krijgt u in de week van 9
november. In de schoolagenda zal dan het uur
staan waarop u welkom bent bij de juf of meester.

Jeugdraad

Schoendoosactie van Broeder Willy (zie eerder in deze nieuwsbrief)
Step2 + Bibliotheekbezoek 3A+3B
Zwemmen 1+2+4+6
Soep op school (door 3B)

