12 NOVEMBER 2018

VOORLEESWEEK
In de week van 17 tot 25 november is er de jaarlijkse voorleesweek.
We willen al graag een oproep doen voor ouders, grootouders, ...
die dan eens tijd kunnen maken en willen komen voorlezen.
Je kan je nu al aanmelden bij de klasjuf of—meester, voor een concrete
datum en tijdstip.

1b ZWEMMEN (13.40u.-14.30u. - tweewekelijks)
4a, 4b ZWEMMEN (13.10u.-13.40u. - wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (14.30u.-15u. - wekelijks)

RAPPORT
Vandaag brengen de kinderen van de lagere school hun eerste
rapport mee naar huis. We willen iedereen oproepen om de
prestaties, maar ook de inspanningen van de kinderen te waarderen.
Niet iedereen slaagt er steeds in om alle punten te verzilveren.
Laat u de kinderen ook zelf hun rapport waarderen door het juiste vakje aan
te kruisen? Uiteraard is het fijn als ook u noteert wat u van de resultaten vindt.

OUDERRAAD IN ACTIE
POMPOENSOEP
We waren blij met de talrijke opkomst, voor de herfstvakantie.
Door “zure” soep moesten we grijpen naar een noodscenario. Daardoor was
de hoeveelheid wat beperkt en konden we niet iedereen voldoende
bedienen… Daarvoor willen we ons excuseren. Volgende keer beter !
KLEDINGINZAMELING
Er kwamen al heel wat zakken kledij binnen …
Ook volgende week staat de kledingcontainer tot en met vrijdag nog voor
de school in de Kerkstraat.
Overdag kan je je materiaal in de container deponeren. ‘s Nachts is de container op
slot, maar mag je eventueel ook zakken bij de container plaatsen.

TRUFFEL- & WAFELACTIE
In de periode voor Kerstmis houdt de ouderraad ook een truffel– en wafelactie. Alle info vind je op de brief in bijlage.
We bezorgen je ook een papieren versie. Als je niet digitaal kan bestellen, mag je ons
het strookje bezorgen, en betalen met de overschrijving.

KALENDERS
Gewoonlijk bieden we ook de grootouders tijdens het grootouderfeest de
kans om een kalender te kopen. Dit jaar was hij toen nog niet klaar …
Daarom zullen we volgende week, elke dag na school, de kalenders nog
aanbieden in de inkomhal in de Kerkstraat, aan de voordeelprijs van € 5.00.
Zorg je voor gepast geld ?
NIEUWE ACTIVITEITEN
Er wordt druk gewerkt aan een winterwandeling op 26 januari, en een afterwork-party op 22 maart. Noteer je de data alvast ?

Geniet van een spiegel(t)end weekend !

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

kikkers, muizen, vogels De kleuters brengen een (genaamtekende) zaklamp mee, die de hele
week op school mag blijven.

namens het team,
meester Jan

13 NOVEMBER 2018
2e—6e leerjaar OUDERCONTACTEN
Proberen we de afspraken stipt te respecteren ?

14 NOVEMBER 2018

bloemkool

roze biggen, ZWEMMEN (9.45u.-10.35u. - beurtrol)
rode vissen
1e leerjaar LEERUITSTAP
We gaan te voet op uitstap naar de paarden … en pony Cooper.
2e—6e leerjaar OUDERCONTACTEN
Proberen we de afspraken stipt te respecteren ?
2a, 3b ZWEMMEN (10.10u.-11u. - tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u.-11.30u. - wekelijks)

15 NOVEMBER 2018
2a STEMatelier met meester Wim.

16 NOVEMBER 2018
18 NOVEMBER 2018 - KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Kunstendag voor Kinderen is een organisatie van de cultuurdienst en de
bib en vindt plaats in de bib, doorlopend van 14u. tot 17u.
Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.

Maandag 12 november strijkt een filmploeg
van het programma “Kijk uit” neer bij onze school.
We zijn trots dat we uitgekozen werden voor deze
opnamen.
Er wordt gekeken naar de praktijk van het project
“Helm op, fluo top”, en men filmt kinderen die fluo
én een helm dragen. In de Schoolstraat komen ook
kinderen aan het woord.
Als je dit echt niet wenst, mag je dat zeker laten weten op info@basisschoolstjan.be.

