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Agenda

Paasvakantie: van maandag 2 april ’18 tot zondag 15 april ‘18
Week van het verkeer: 16 april ’18 tot 20 april ‘18
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Rapporten lagere school
1I-1IK-2H-3B-3C: Verkeersdag-fietsen meebrengen
4E: Fietsoefeningen bij Depot Weelde-fietsen meebrengen
Oudercontacten lagere school
3KA-3KK: bezoek boerderij
Kriebelteam, dus geen vlechtjes, gel, enz. in de haren aub
1IK-4E-5H-6H: BIB
Oudercontacten lagere school
5H: Verkeersdag bij Depot Weelde-fietsen meebrengen
Oudercontacten lagere school
Kledinginzameling Ouderraad
(meer info elders in deze nieuwsbrief)
6H: Fietsexamen (VM) en Ren je rot (NM)-fietsen meebrengen
1I: Medisch onderzoek in de school
Personeelsvergadering lagere school
4E: Studiereis Technopolis
Infosessie Gimme (digitale communicatie)
3B-3C-4E: Voorstelling Toneeltuinhuisje (VM)
1I-1IK-2H: Voorstelling Toneeltuinhuisje (NM)

18.30u-19.30u
19.30u-20.30u

Infosessie Gimme (digitale communicatie)

Dinsdag 1 mei ’18: Allen vrijaf (Dag van de arbeid)
Bijscholingen
17-04-2018
20-04-2018
23-04-2018 (NM)

Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven

Zorgcontactdag OVSG
Werksessie omgevingsanalyse OVSG
Vergadering Klimaatactieplan (gemeentehuis)

Stagiairs
3B
Islam
Zorg

16 en 23-04-2018
26-04-2018
16-04-2018 tot 7-06-2018

Anja Hendrickx
Rasha Amar
Marie Couckhuyt

Algemeen
Familienieuws
Op 7 maart 2018 kreeg Floris (2KM) er een zusje bij. Maureen is haar naam.
Van harte gefeliciteerd!
Op 21 maart 2018 is mevr. Lucia De Bont-Boeren overleden, moeder van juf Anit.
Wij wensen juf Anit en haar familie veel sterkte bij dit verlies.

Opbrengst soepverkoop en sponsortocht
Onlangs werd er een sponsortocht (lagere school) en soepverkoop (kleuterschool)
georganiseerd ten voordele van het schooltje in Lamu.
Sinds vorig jaar is er in het schooltje al heel wat verwezenlijkt: een sanitaire blok,
een extra klaslokaal, een nieuwe eetruimte en een speelboot. Ze zouden nog graag
extra lokalen bovenop de 2 anderen willen bouwen. Dankzij onze vorige
inspanningen zitten de kinderen nu met minder in de klas en kunnen ze ook een
extra leerkracht betalen. Een hele verbetering dus.

De sponsortocht + soepactie ten voordele van het schooltje in Lamu bracht dit jaar
het volgende op:
sponsortocht = € 1695,30
soep= 427,70
TOTAAL= € 2123
Allemaal hartelijk dank!

KIDS-ID
De vakantie staat weer voor de deur. Tijd dus om ouders eraan te herinneren dat (Belgische) kinderen een Kids-ID
moeten hebben als ze naar het (Europese) buitenland vertrekken. De Kids-ID kaart kan op het gemeentehuis worden
aangevraagd. Het kind moet zelf aanwezig zijn bij de aanvraag. De procedure duurt wel 3 weken. Daarom is de
paasvakantie een ideale gelegenheid om deze kaart aan te vragen. Meer info: www.ravels.be.

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

Infoavond
Kleuters mogen voor het eerst naar de kleuterschool komen op één van de instapdagen die door het ministerie van
onderwijs werden vastgelegd, nadat ze eerst 2,5 jaar zijn geworden.
Omdat we het heel belangrijk vinden dat de ouders goed geïnformeerd worden over de werking van de school en de klas,
willen we u graag vooraf uitnodigen op de informatieavond.
Deze avond wordt georganiseerd op woensdag 2 mei 2018 voor de ouders van de kleuters die instappen op:
 maandag 14 mei 2018 (na Hemelvaart)
 maandag 3 september 2018
 maandag 5 november 2018 (na de herfstvakantie)
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, paspoort of geboorteakte 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!
Kleuterschool
Zorgnieuws kleuters
Een goede pengreep!
In ons digitale tijdperk vergeten we soms wel eens hoe belangrijk onze fijne motoriek is, bijvoorbeeld tekenen met echte
potloden - wasco’s - stiften, schilderen, kleien, knippen,…
We merken steeds meer dat een juiste pengreep eerder moeilijk aan te leren is bij onze kinderen.
Dit zijn enkele fases die een kind over het algemeen doorloopt.
De vuistgreep => bij deze fase is het belangrijk dat kinderen vanuit de schouder bewegen.
Laat ze maar eens goed krabbelen.

Uit deze greep ontwikkelt zich de penseelgreep.

Beginnende polsbewegingen. Onze kinderen maken een overgang van bewegen uit de schouder naar
bewegen uit de pols. Hier is het belangrijk dat je de kinderen stimuleert om het potlood goed vast te
houden.
Een goede potlood of pengreep = driepuntsgreep
(een driehoek tussen duim, wijsvinger en middelvinger. De duim en de wijsvinger, licht gebogen, sturen
aan, terwijl de middelvinger ondersteunt.)
In onze kleuterklassen gebruiken de juffen een versje om als geheugensteuntje te gebruiken.
Zo worden onze kleuters gestimuleerd om de potloden op een juiste manier vast te houden.
Misschien ook iets om thuis uit te proberen?
Kwek Kwek Kwek
Alleen de bek
en de vleugeltjes eronder.

Meebrengen
2KM (juf Martine): Op maandag 16 april (direct na de paasvakantie) mogen de kleuters lentebloemetjes of
lentebloesems van je tuin mee naar de klas brengen.
2KI (juf Ilse): Tegen dinsdag 17 april lentebloemen uit eigen tuin meebrengen. Hmmm.... Wat zal dat lekker ruiken in
onze klas !

Lagere school
Zorg in de lagere school
TANDEMLEZEN
Na de paasvakantie gaan we weer van start met het tandemlezen.
Elk kind van het eerste, tweede en derde leerjaar leest met een tandempartner van het
vierde, vijfde of zesde leerjaar.
Het tandemlezen gaat wekelijks door gedurende zes tot acht weken.
Bij de jongste kinderen bevorderen we op deze manier het technisch lezen en het
leesplezier. De oudste kinderen leren hun verantwoordelijkheid nemen bij de
begeleiding van hun tandemkind.
Met deze leesvorm wordt niet alleen het lezen geoefend maar komen er ook sociale
interacties op gang die een positief effect hebben tijdens het spel op de speelplaats.

Wij zien jullie graag terug op maandag 16 april 2016!

