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Agenda
Maandag 5 maart 2018 - Start project ‘Gezondheid’ (t.e.m. 16 maart 2018)
5-03-2018
10.45u
5H-6H: Auteur Johan Vandevelde komt een lezing geven
7-03-2018
VM
1I-2H-3B-3C: BIB
7-03-2018
13.15u
5H-6H: Netbal in ’t Molenslop (organisatie SVS)
9-03-2018
Hele dag
1I-1IK: Medisch onderzoek (in de school)
14-03-2018
VM
1IK-4E-5H-6H: BIB
14-03-2018
14.00u-17.00u Opleiding gemachtigde opzichter (in GBS de kleine wereld)
3B-3C: Studiereis Suske en Wiske museum en bezoek aan de
15-03-2018
8.45u-17.00u
Kalmthoutse Heide (aankomst voorzien om 17.00u)
15-03-2018
16.00u
Personeelsvergadering lagere school (in Klimop)
Sponsortocht t.v.v. het schooltje in Lamu en afsluiting project
16-03-2018
‘Gezondheid’
16-03-2018
15.45u
Typles
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Bijscholingen
6-03-2018
8-03-2018
12-03-2018
16-03-2018

Gerd Beyens en Isabelle Segers
Christel Van Beek
Anit De Bont
Ann Driesen

Communiceren met ouders
Netwerk 2 lichamelijke opvoeding
COV-dag
Pedagogische studiedag NCZ

Stagiairs
3B
Godsdienst Islam

5 en 12 maart 2018
8 maart 2018

Anja Hendrickx
Rasha Amer

Algemeen
Familienieuws
Liam (1KM) en Nathan (2KA) kregen er een broertje bij. Milan is zijn naam.
Van harte gefeliciteerd!
Op 6 februari 2018 is mevr. Betty Embregts-Eppenhof overleden, grootmoeder van Zach (3C).
Op 12 februari 2018 is mevr. Alexandrina Theodora Bruma-Giersthove overleden,
overgrootmoeder van Imani (3B) en Tamia (6H).
Op 18 februari 2018 is mevr. Mayke Van Oerle overleden. Mayke was jarenlang lid van de
ouderraad, overzetouder en kwam vaak als vrijwilliger helpen in onze school.
Wij wensen de families veel sterkte bij dit verlies.
Nieuwe cursus gemachtigde opzichter
Op woensdag 14 maart 2018 van 14.00u tot 17.00u wordt er een cursus ‘Gemachtigd opzichter’ ingericht. Deze cursus is
bedoeld voor nieuwe kandidaten en gaat door in GBS de kleine wereld te Ravels.
Kandidaten kunnen inschrijven via mail naar anit.de.bont@de-verrekijker.be met vermelding van hun volledige identiteit
zoals vermeld op het paspoort.

Project gezondheid
Maandag 5 maart 2018 wordt met een ludiek toneeltje het startsein gegeven van het project gezondheid. Als school
denken wij namelijk dat het belangrijk is dat onze kinderen leren hoe ze gezond door het leven kunnen gaan. We
denken daarbij aan gezonde voeding, voldoende beweging, maar ook mentale gezondheid.
In samenwerking met studenten van Thomas More verdiepen we ons nu 2 weken in een gezonde levensstijl. Daarnaast
werden er al gedurende het hele schooljaar acties opgezet om onze leerlingen bijvoorbeeld in beweging te
krijgen. Vraag hen maar eens wie Sammy Pet is! En ja hoor, ook onze leerkrachten doen aan extra middagsport: tennis,
wandelen, yoga, ... elke maand iets anders. Ook opvallend veel leerkrachten komen met de fiets naar school. Wij gaan
voor een gezond en bruisend team!
Er zal heel wat over gezonde voeding geleerd worden door spelletjes, een quiz, knutselen, de voedingsdriehoek. Er zal
tijdens de middag aan ’extra’ beweging gedaan worden, trefbaltoernooi voor 3/4/5/6, speelplaatskoffers voor 1 en 2,
toneeltje voor de kleuters.
Door vanaf maandag zoveel mogelijk TE VOET of MET DE FIETS naar school te komen en tijdens de middag met de
spelletjes mee te spelen kunnen de kinderen, samen met de rest van hun klas, sparen voor sterren op de sterrenkaart
die later voor een mooie beloning zal zorgen.
Wij hebben er in elk geval zin in. Hopelijk krijgen we ook onze leerlingen nog verder mee op de gezonde kar!

Kledinginzameling
De Ouderraad organiseert weer een grote kledinginzameling.
Wanneer? Donderdag 19 en vrijdag 20 april 2018 van 8.15u-8.45u en van 15.15u-15.45u
Zaterdag 21 april 2018 van 9.00-13.00
Waar? Op de parking van ‘t Molenslop
Wat? Kleding, schoenen, huishoudtextiel, bedtextiel
Hoe? Verzamel alles in plastieken zak(ken) en sluit deze goed!
GEEN tapijten, knuffels, kussens, dekbedden!
Indien hierover nog vragen zijn, mag je die altijd stellen aan Nele Maas: nelemaas@hotmail.com
Alvast bedankt voor jullie bijdrage!
De Ouderraad

Betreft: de inzameling van gebruikte batterijen op school
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Wij zamelen
gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten. Per kilo gebruikte batterijen
ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij vervolgens inruilen voor nuttig
didactisch materiaal, toffe uitstapjes, busvervoer,...
Dubbele puntenactie
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van
de school een stevige boost geven. Van 26 februari tot 18 maart krijgt onze school dus niet
1 maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen. Help ons om te sparen voor
leuk extra didactisch materiaal of een originele uitstap voor de leerlingen en breng je
gebruikte batterijen in die periode zeker binnen.
Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school.
Deze batterij-inzameling pas perfect bij 1 van onze 5 waarden waaraan onze school werkt nl. milieu.

Studietoelagen – Ook voor kleuters!
Elk schooljaar kunnen de studietoelagen aangevraagd worden. Formulieren voor het schooljaar 2017-2018 kunnen
afgehaald worden op het secretariaat. Indien nodig helpen we u graag met het invullen van deze formulieren. Wie de
afgelopen jaren een toelage kreeg, moet geen nieuwe aanvraag indienen. De dienst studietoelagen schrijft de ouders
automatisch aan
Voor elk kind dat in aanmerking komt voor studietoelage, krijgt de school extra middelen.
Meer informatie is ook te vinden op de website www.studietoelagen.be.

Nieuws van de BIB
Jeugdboekenmaand maart: Eureka!
Onder leiding van Kamo vzw ontdekken kinderen nieuwe uitvindingen en de uitvinder in zichzelf!
Woensdag 14 maart in de podiumzaal van De Wouwer
13.30u-15.15u voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar
15.30u-17.15u voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar
Gratis maar inschrijven in de bib! De plaatsen zijn beperkt!
Onder leiding van bibmedewerkers en vrijwilligers van de gezinsbond van Weelde doen we zelf ontdekkingen en
knutselen we vanuit het thema wetenschap!
Woensdag 21 maart in de podiumzaal van De Wouwer
14.00u-16.00u voor kinderen van het 1ste en het 2de lj.
Gratis maar inschrijven in de bib! De plaatsen zijn beperkt!
Voorlezen voor kleuters
Op alle woensdagen van de maand maart zullen vrijwilligers kleuters verleiden met heerlijke verhalen. Kom je luisteren?
Woensdag 7, 14, 21, 28 maart van 14.00u tot 15.00u in het polyvalent lokaal van de bib. Geen inschrijving nodig.

Kleuterschool
Nieuwe instappers
Op 19 februari 2018 stapten Anna, Liam en Rune in bij juf Marjolein (1KM).
Van harte welkom en wij wensen hen een hele fijne tijd op onze school.

Meebrengen
Alle kleuters:
 Maandag 5-03-2018: folders van groenten, fruit of ander gezond voedsel
 Donderdag 8-03-2018: 1 stuk fruit om lekkere fruitsaté’s te maken
 Donderdag 15-03-2018: de oudste kleuters (3KA en 3KK) mogen 2
groentebouillonblokjes meebrengen, alle andere kleuters mogen 2 stuks
soepgroenten meebrengen. Op 16 maart gaan we met de kleuterschool
soep maken.

Lagere school
Zorg op onze school
In maart organiseert de zorgcoördinator de interne MDO’s (Multidisciplinaire Overleg) voor de lagere school.
De klasleerkracht en de zorgcoördinator bespreken dan alle kinderen en bekijken hoe ze hen op de gepaste manier
kunnen ondersteunen.
Als ze daarbij hulp nodig hebben, kunnen ze terecht bij de CLB-medewerker. Dat extern MDO is gepland op 19 en 26
maart 2018.

