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10.00u

Herdenkingsplechtigheid met misviering in de St. Michielskerk in
Weelde en neerlegging bloemenkrans aan het monument bij het
gemeentehuis
2de t/m 6de lj: Oudercontacten
2de t/m 6de lj: Oudercontacten
CLB selectieve onderzoeken

Woensdag 15-11-2017 allen vrijaf (Facultatieve verlofdag)
12.45u-15.00u 1I-1IK Kronkeldidoe – Kinderen blijven op school eten!
3B-3C-4E toneelvoorstelling: Het Wolk speelt Vogelnest in GC De
13.30u
Wouwer
16.00u
Personeelsvergadering Lagere school
Dag van de Zorgcoördinator
NM
1I-1IK bezoeken het containerpark
5H Medisch onderzoek in Medisch centrum te Turnhout (2/2)VM
Kinderen blijven op school eten!
VM
BIB kleuters
13.00u-15.00u 5de en 6de lj. WiWeTeR (voor wie zich inschreef)
19.45u-22.00u Infoavond nieuwe instappers (meer info elders in deze nieuwsbrief)
20.00u
Ouderraad: nieuwe leden steeds welkom
15.45-17.15u Typles

Alvast te noteren in uw agenda!
Allen vrijaf: woensdag 6 december 2017
Bijscholingen
Maandag 13 november 2017
Dinsdag 14 november 2017
Dinsdag 14 november 2017
Donderdag 16 november 2017
Vrijdag 17 november 2017
Vrijdag 24 november 2017
Vrijdag 24 november 2017

Anita De Bont
Martine Jonkers
Lien Kooremans
Miek Van Eyndhoven
Chris Hermans en Mandy Van Hees
Christel Van Beek
Gerd Beyens en Isabelle Segers en
Miek Van Eyndhoven

COV vergadering
ISB Katholieke godsdienst
Draaglast vs draagkracht
Privacywetgeving in het onderwijs
Binnenklasdifferentiatie op maat
Netwerk 1 Lichamelijke opvoeding
OVSG Zorgcontactdag

Stagiairs
Zorg
1I
3B

Vanaf november 2017 t.e.m. mei 2017
Maandag 13 en 20 november 2017
Maandag 13 en 20 november 2017

Nicky Van den Borne
Fien Bark
Anja Hendrickx

Algemeen
Familienieuws
Op 22 oktober 2017 heeft Milan (5H) er zusje bijgekregen. Haar naam is Maylani.
Proficiat aan de ouders!

Ter herinnering: Schoolfotograaf
De verkoop van de foto’s gebeurt dit schooljaar weer via de online webshop van Foto Demarsin.
De kinderen kregen 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!
Infoavond nieuwe instappers
Op woensdag 22 november 2017 wordt er een infoavond georganiseerd voor de ouders van de kleuters die kunnen
instappen op:
 maandag 8 januari 2018 (na de kerstvakantie)
 donderdag 1 februari 2018
 maandag 19 februari 2018 (na de krokusvakantie)
 maandag 16 april 2018 (na de paasvakantie)
Wat staat er op het programma:
 Van 19.45u. tot 20.00u. onthaal in de kleuterschool
 Om 20.00u woordje van de directeur over de school met aansluitend een
woordje van de ouderraad
 Even kennismaken en bijpraten bij een drankje
 De kleuterleidsters geven uitleg over de werking in de kleuterschool
Gedurende de hele avond krijgt u de kans om vragen te stellen. Het is tijdens deze avond ook mogelijk uw kind reeds in
te schrijven. Breng hiervoor de Kids-ID, isi+-kaart of paspoort van uw kind mee.
We trachten af te sluiten omstreeks 22.00u.
De uitnodigingen zijn reeds de deur uit. Indien we iemand vergeten zijn of u kent iemand in uw omgeving die
geïnteresseerd is, iedereen is van harte welkom!
Kerstkaartjes
Met de jaarwisseling is het de gewoonte dat we kerstkaartjes met nieuwjaarswensen naar vrienden en kennissen
opsturen. Kinderen doen ook graag mee aan dit gebruik. Om uitsluitingen te voorkomen, heeft de school beslist om geen
kerstkaartjes te verdelen op school. Deze afspraak geldt bijvoorbeeld ook voor uitnodigingen van verjaardagsfeestjes.
Om de ouders toch tegemoet te komen, hebben we in september aan iedere kleuter en leerling de klaslijst met adressen
mee naar huis gegeven. Zo kunnen de kaartjes toch in de juiste brievenbus terecht komen. Dank voor uw begrip!
Nieuws van de BIB
Voorleesweek 18-26 november 2017
De voorleesweek staat dit jaar in het teken van papa’s.
Op woensdag 22 november van 14.00u tot 15.00u mogen alle kleuters naar hen komen luisteren.

Kleuterschool
Drank tijdens de middag
Omdat tijdens de middag de flesjes drank niet altijd leeggedronken werden, zijn we overgeschakeld naar bekers.
Dit komt ook op de schoolrekening als ‘drank in beker’ en men betaalt hiervoor 0,17 euro/beker.
Meebrengen
1KCM: de kleuters van juf Chris en Mandy mogen op woensdag 22/11 hun laarsjes aandoen op school en op donderdag
23/11 mogen ze hun pantoffeltjes meebrengen naar het klasje.
2KI: de kleuters van juf Ilse kregen het konijn Rikki op bezoek. Daarom mogen ze op maandag 13/11 een knuffelKONIJN
meebrengen. Indien je dit niet hebt, zeker niet gaan kopen!
Lager school
Typles
De IPOC-typlessen zullen vanaf 10 november doorgaan van 15.45 tot 17.15u.

