VOORLEESWEEK
Volgende week staat VOORLEZEN centraal.
We doen al vele jaren mee aan de voorleesweek.
Naast het kwartierlezen, zullen we in die week ook heel wat extra
momenten inlassen.
Ouders en leerkrachten bezoeken de ene klas na de andere om
voorlezen onder de aandacht te brengen.
Als ook jij zin hebt om op school voor te lezen, kan je best een
afspraakje regelen met de klasleerkracht of via de agenda.
Geef dan ook even een voorkeurmoment aan.
Voorlezen … iedereen kan het !

Lees jij volgende week thuis ook eens extra voor ?

KIJK UIT … & MEER VERKEER
Afgelopen maandag mochten we een cameraploeg van “Kijk uit!”
ontvangen op onze school. Zij filmden voor HELM OP, FLUO TOP.
Zaterdag wordt er uitgezonden om 18u. op één.
Ben jij ook benieuwd ?
LEENFIETSEN
Als verkeersactieve
10/10-school heb je recht
op extra ondersteuning van
de provincie.
Wij stelden voor om een
project op te zetten rond
“leenfietsen”, en konden
daarvoor rekenen op steun van de gemeente en subsidies van de
provincie. We kunnen de fietsen gebruiken als extra bij kleine
verplaatsingen of bij uitstappen.
Begin dit jaar kreeg onze school al 3 fietsen; nu komen er nog 2 bij.
We kunnen dus weer vlotter en veilig op weg !
GEEFKAST
Uiteraard willen we onze fluo– en helmenactie nog stevig verderzetten !! We lanceren graag een oproep om fietshelmen die te klein
zijn of die je niet meer gebruikt, mee naar school te brengen.
Via de geefkast kunnen anderen er veiliger mee naar school!

WINTERSPEELWEKEN
In de donkerste weken van het schooljaar willen we het spel op de speelplaats
extra stimuleren. Kinderen mogen dan speelgoed van thuis meebrengen, binnen
een bepaald thema. We starten volgende week graag met een nieuw thema:
FLUO-SPEEL-WEEK. Wie heeft een leuke speelgoedje in fluokleuren ?
Maak er een mooi weekend van !
namens het team,
meester Jan
Nog tot 23 november kan je wafels en truffels bestellen via www.wafelactie.be !
De ouderraad (en vooral de kinderen) danken je !

19 NOVEMBER 2018
muizen Feestje voor de jarigen van november.
1a ZWEMMEN (13.40u.-14.30u. - tweewekelijks)
4a, 4b ZWEMMEN (13.10u.-13.40u. - wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (14.30u.-15u. - wekelijks)

20 NOVEMBER 2018
5a ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De vijfdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.

21 NOVEMBER 2018
bruine apen, ZWEMMEN (9.45u.-10.35u. - beurtrol)
paarse vlinders
2b, 3a ZWEMMEN (10.10u.-11u. - tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u.-11.30u. - wekelijks)
Derde sessie in deze reeks …
… voor de leerlingen die zich inschreven.

22 NOVEMBER 2018
1a STEMatelier met meester Wim.
2b ACADEMIE —schort meebrengen
De tweedeklassers rekenen op vervoer met auto’s (13u.—15u.)
Geef je een seintje aan juf Diete als je kan helpen ? Dank.

23 NOVEMBER 2018

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

banaan

3a STEMatelier met meester Wim.

