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Agenda

Herfstvakantie van maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017
Di

7-11-2017

Di
Woe
Woe
Woe
Do
Vrij
Vrij

7-11-2017
8-11-2017
8-11-2017
8-11-2017
9-11-2017
10-11-2017
10-11-2017

1IK: Fietscontrole + Hercontrole van de fietsen die vorige keer niet in
orde waren
VM
CLB Selectieve onderzoeken
VM
Kriebelteam, dus géén gel, vlechtjes enz. in de haren a.u.b.
VM
BIB 4E-5H-6H
13.00u-15.00u 5H+6H: WiWeTeR (voor wie zich inschreef)
16.00u
Personeelsvergadering kleuters (Klimop en De Verrekijker)
Rapporten
16.00u
Typles

Alvast te noteren in uw agenda!
Allen vrijaf: woensdag 15 november 2017 en woensdag 6 december 2017
Bijscholingen
Woensdag 8 november 2017
Vrijdag 10 november 2017

Elke Campers
Miek Van Eyndhoven

BaSo-contactdag
Netwerk nieuwe directies

Stagiairs
1I
3B

Maandag 6 en donderdag 9 november 2017
Maandag 6 november 2017

Fien Bark
Anja Hendrickx

Algemeen
Familienieuws
Op 29 september 2017 is mevr. Nelly Zegers overleden, betovergrootmoeder van Milan (5H).
Op 16 oktober 2017 is mevr. Marie-Josée Lauwers overleden, moeder van juf. Ann Driesen (NCZ).
Wij wensen de families veel sterkte bij dit verlies.
Schoolfotograaf
De verkoop van de foto’s gebeurt dit schooljaar weer via de online webshop van Foto Demarsin.
De kinderen krijgen vandaag een inlogkaartje met een foto en een persoonlijke inlogcode mee naar huis. Ouders kunnen
zelf met de code op de website inloggen, bestellingen ingeven en betalingen regelen. Na ongeveer drie weken worden
de foto’s op school geleverd en mee naar huis gegeven.
Tot 18 november 2017 kunnen er foto’s besteld worden!
Gevonden!
Onlangs werden er in de buurt van de kleuterschool 2 losse sleutels gevonden, 1X met opschrift ‘BHB’ en 1X met
opschrift ‘litto Select 5 code 5052S’. De eigenaars kunnen ze komen afhalen op het secretariaat.

Winteruur

Tijdens de nacht van zaterdag 28 oktober 2017 op zondag 29 oktober 2017 zetten we de klok één
uur achteruit. Hierdoor kunnen we 1 uur langer slapen!

Nieuws van de BIB
Lezing: Kinderen zijn geen puppy’s” door Jürgen Peeters
Beleef meer plezier aan het samen onderweg zijn en ontdek hier hoe je als ouder of
opvoeder kan bijdragen aan de maatschappij van morgen.
Wat als we zouden bekijken wat kinderen werkelijk van ons nodig hebben om uit te
groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of
belemmerende factoren in de ontwikkeling? Hoe kunnen we een richtinggevende
autoriteit zijn zonder autoritair te zijn? …
Jürgen Peeters heeft ervaring als leraar en is nu psychotherapeut en bemiddelaar.
Hij verdiepte zich in familiesystemen, organisatiedynamiek en leiderschap. In 2009
werd hij de eerste Vlaamse Award Parenting Instructor. Hij adviseert ouders en
geeft al bijna 20 jaar trainingen, lezingen en supervisie in de kinderopvang, het
onderwijs en de jeugdzorg. Hij beschouwt zijn drie kinderen als zijn belangrijkste
leraren.
Deze gratis lezing heeft plaats op donderdag 23 november 2017 om 20.00u in de podiumzaal van De Wouwer.
Inschrijven is niet nodig.

Wij zien jullie weer graag terug op maandag 6 november 2017!

