NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
Meester geert aan het woord
‘Je kunt van alles een probleem maken. Je kunt ook van een probleem van alles maken.’
Omdenken! Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet in termen van
problemen. Een groot doel in ons onderwijs bestaat eruit om het positieve te zoeken. We
moeten trachten de talenten van kinderen te ontwikkelen en op die manier kinderen te laten
groeien want ‘Om oud en wijs te worden, moet je eerst jong en onbezonnen zijn geweest.’

NIEUWS
 Binnen enkele weken staan de oudercontacten op het programma. Hiervoor krijgt u een
blad mee van de klasleerkracht zodat we een goede planning kunnen maken. De week ervoor
staan er zogenaamde kindercontacten op het programma. We doen veel babbeltjes met uw
kind, maar die week gaan we echt een keertje apart samenzitten om de voorbije periode te
bespreken en misschien samen wel doelen te stellen voor de volgende maanden. Echt een
leuk, interessant moment voor kind én leerkracht.
 Op de kalender ziet u bij 20 november de schoendozenactie van Broeder Willy staan. Voor
nieuwe ouders leggen we dit al kort uit. Binnenkort ontvangt u hierover nog een briefje. We
vragen dat elk kind een schoendoos meebrengt met daarin een beetje speelgoed en verpakt
snoepgoed (inpakken doen we in de klas, we proberen ‘evenwaardige’ dozen te maken).Deze dozen
worden opgestuurd naar kinderen die anders geen kerstcadeaus krijgen. Bedoeling is om met
uw kind te bespreken waar hij/zij niet meer mee speelt en wat ze dan willen afstaan voor de
armere kinderen.
 Verschillende mensen hebben al gereageerd om het vriendschapshuis mee open te
houden. We openen een doodle waar je kan invullen wanneer je kan. Nog extra mensen zijn
zeker welkom. https://doodle.com/poll/p3gfggkbws86irv5
 De marsepeinactie van het middelbaar is weer gestart. Ook onze vijfde-en zesdeklassers
verkopen marsepein. De leerlingen van de andere klassen krijgen na de vakantie een brief om
ook te bestellen. De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar onze leerlingen!

Helm op, fluo top
Zeeklassen
Leerkrachten en ouderraad kwamen tot
volgend besluit i.v.m. de zeeklassen.
(vroeger gingen het 4de en 5de leerjaar
samen op zeeklassen)
Het 5de leerjaar gaat 5 dagen (4
nachten) op zeeklassen (vertrek
maandag 11 juni), de leef -en
leergroepen sluiten een dag later aan en
vertrekken op dinsdag 12 juni. Zij gaan
dus 3 nachten.

De donkere wintermaanden staan weer voor de
deur. Om tijdens deze maanden toch goed
zichtbaar én veilig te blijven voor het verkeer,
starten we weer met de fluoactie. Op school
kan je kind sparen voor stickertjes die ze
kunnen verdienen door een helm te dragen én
een fluo hesje of fluo boekentashoes. Met een
volle spaarkaart kan een leuke uitstap worden
gemaakt of maak je kans op een
gepersonaliseerde fietshelm! Ook vallen er
prijzen te rapen voor de klas en de school!
Elk kind heeft het groene fluo hesje de eerste keer van de
school gekregen. Is het te klein of verloren geraakt? Een
nieuw hesje kan je op het secretariaat verkrijgen voor €5.

Kalender
Hieronder vindt u onze maandelijkse kalender, met daarop uitstappen, zwemregelingen en nog
extra informatie. Gelieve alles goed te noteren wat voor uw zoon/dochter van toepassing is.
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Bezoek van Sinterklaas

De zesdeklassers maakten een
A-typische wandeling en vlogen
naar Peru voor een inleefatelier!

Het vijfde leerjaar kreeg uitleg
over ‘den doodendraad’.

De leef-en leergroepen bezochten het
Vincent Van GoghHuis in Zundert.

