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NIEUWS
 1 februari is in het onderwijs een belangrijk moment. Dan worden onze leerlingen geteld en aan
de hand van dit aantal wordt bepaald hoeveel uren we mogen inrichten tijdens het schooljaar
2019-2020. Ten opzichte van vorig jaar zijn we weer enkele leerlingen gestegen. Dit zal ons meer
uren opleveren om kwalitatief goed onderwijs te geven. Hiernaast vindt u een uitnodiging voor
onze infoavond. Nodig zeker nieuwe ouders uit die interesse hebben in onze werking!
 Vanaf eind februari zullen alle klassen in het kader van de jeugdboekenweek een bezoekje
brengen aan de bibliotheek van Essen.
 De overstap van de lagere school naar het secundair is een scharniermoment. De gemeenten
Essen, Kalmthout en Wuustwezel organiseren samen een scholenbeurs. Deze keer vindt deze
plaats in de sporthal in Gooreind (Eikendreef 70), op woensdag 13 februari (17u-20u). Zeer
interessant voor onze zesdeklassers (maar vaak gaan ook leerlingen van het vijfde al eens een
kijkje nemen).
 Het vriendschapshuis speelt een belangrijke rol tijdens de winterperiode. Zin om deze mee
open te houden tijdens de middagpauze? Vul zeker de doodle in. De kinderen zijn je erg
dankbaar. https://doodle.com/poll/8sm88z5vxqhgt838. Tot de krokusvakantie zoeken we heel
concreet nog een begeleider voor 08/02, 11/02, 14/02, 15/02, 21/02, 22/02, 25/02, 28/02 en
01/03. Je geniet van een kleine groep kinderen die (samen met jou misschien) spelletjes
spelen, rustig kleuren of lezen. Ook voor jezelf een rustmoment!
 Onze communicatie verloopt nu via Gimme. Op zondagavond krijgt u telkens een
weekoverzicht dat voor uw kind(eren) van toepassing is. De avond voor een activiteit
ontvangt u een herinnering. De Gimme-app installeren is een aanrader. Op die manier
ontvangt u de meldingen rechtstreeks op uw smartphone.

Speelplaats
We werken op onze school met een prioriteitenplan gericht op het versterken van de kwaliteit van onze school.
Tegelijkertijd is er ook input van kinderen, ouders en leerkrachten. Vanuit de jeugdraad was er de vraag voor meer
bewakers op onze speelplaats. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de leerkrachten om verder de bewaking te
optimaliseren. Vanaf vorige week bewaken wij tijdens de speeltijden met 3 bewakers. Samen met de leerlingen hebben
we 3 afspraken gemaakt die visueel zichtbaar zijn weggehangen op onze speelplaats. Deze afspraken worden goed
opgevolgd door de extra leerkracht. Dit zorgt voor een veiligere speelomgeving.
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Kalender
De maandelijkse kalender bevat uitstappen, zwemregelingen en nog
extra informatie. De meeste dingen zullen ook op GIMME verschijnen.
De leerlingen van het zesde leerjaar brengen in de voormiddag een bezoek
aan het e-lab. In dit lab staat allerlei hoogtechnologisch apparatuur waar
kinderen en jongeren gebruik van kunnen maken om zelf te leren
experimenteren en redeneren.
Eind deze maand maken ze kennis met een ‘ASO-school’ (bij onze buren van
het middelbaar) en ontdekken ze o.a. wat Latijn inhoudt.

maa

vrij
zat-zon
maa

OUDERS 1A+1B

Boekenbeurs Pardoes:
Net als vorig jaar komt
Pardoes langs met héél
veel boeken en kan
iedereen die dat wenst
een aankoop doen. Als
school krijgen wij een
deel van de winst en
daarmee zullen we ons
eigen leesmateriaal
weer uitbreiden.
Iedereen welkom, ook
buren, familie,…
Men zegge het voort.
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