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Maandelijkse nieuwsbrief

Beste ouders
Afgelopen zondag zakten meer dan 65 000 mensen naar
Brussel af om hun ongerustheid te uiten over de klimaatveranderingen en een oproep te doen aan de politici om
hier dringend actie omtrent te ondernemen. Onder hen waren
opvallend veel gezinnen met kinderen.
Onze school was niet direct met een oﬃciële delegatie vertegenwoordigd. Nochtans staat ‘duurzame ontwikkeling’ in de
brede zin van het woord wel degelijk op onze agenda. Onze
‘Gekke Groene Bende’ onderneemt onder leiding van de
groene juﬀen heel wat sensibiliseringsacties. We engageren
ons voor het project ‘Afvalarme school 2020’ van Ivarem. Het
derde leerjaar nam afgelopen maand ook deel aan workshops
en een congres rond ‘Gelukkig 2030’. Op de ouderraad werden de SDG’s aangehaald. Voor wie (net als ik toen) niet weet
waarvoor de afkorting staat: SGD zijn ‘sustainable development goals’, 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de
Verenigde Naties tegen 2030 wil verwezenlijken. De werkgroep
‘pimp je speelplaats’ denkt na over de vergroening van onze
speelplaats.

Activiteiten voor ouders
Woensdag 12/12/2018 van 08:30 tot 09:00

Forum
Woensdagen 05/12, 12/12 en 19/12/2018 vanaf 09:00

Kofﬁemoment
Woensdagen 05/12 en 12/12/2018 om 08:40

Moment advent
Woensdag 05/12/2018 van 20:00 tot 22:00

Schoolraad
Dinsdag 11/12/2018 van 08:40 tot 10:00

Moedergroep: ontmoeting ‘moedergroepen’
Woensdag 12/12/2018 van 19:30 tot 21:30

Ouderraad
Donderdag 13/12/2018 van 08:40 tot 10:00
en van 19:00 tot 20:15

Informatiemoment CITO-testen
Dinsdag 18/12/2018 van 10:00 tot 12:00

GR1: wenmoment nieuwe kleuters
Woensdag 19/12/2018 van 09:30 tot 12:00
Al heel wat dus, maar misschien nog niet voor iedereen zichtbaar en duidelijk. Gezien de urgentie en de belangrijkheid van
dit alles voor de toekomst van onze kinderen, lijkt het me
nodig dat we een tandje bijsteken. Daarbij kunnen we zelf heel
wat verwezenlijken, maar ook signalen geven aan onze overheid.

GR5-6-7-8: kerstontbijt en kersttoneel
Woensdag 19/12/2018 van 12:00 tot 13:00

Soep op de stoep

Dirk Letens
Directie

Op het forum brengen leerlingen een toneeltje over de Sint.

Op de ‘dag van de ouder’ brachten
ouders een bezoekje aan de klassen en
konden ze nadien genieten van een
kopje kofﬁe in de leraarskamer.
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Echo’s uit de school
Personeel afwezig
Deze week werden verschillende leerkrachten
ziek… Jammer genoeg is er nauwelijks (geen)
vervanging te vinden, waardoor zorgleerkrachten ingeschakeld worden of klassen verdeeld.
Vervelend, waarvoor onze excuses.
De volgende twee weken is ook Annemie (onze
vaste secretaresse, die op woensdag werkt)
afwezig omwille van ziekte. De schoolfacturen
zullen pas rondgestuurd worden vlak voor de
kerstvakantie.
Voor andere vragen is Eva op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag op
post.
GEKKO solidariteitsfonds
We willen aanvragen voor ondersteuning voor
het solidariteitsfonds meer gestructureerd behandelen. Daarvoor hebben we een kleine
groep samengesteld die zeer discreet de
dossiers bespreekt. Samen met ouders wordt
een formulier overlopen om te kijken hoe we als
school families het best kunnen ondersteunen.
We kunnen geen mirakels verrichten, maar wel
een beperkte maar concrete hulp bieden aan
gezinnen. Aarzel niet om contact op te nemen
met de leerkrachten, het secretariaat of de directie voor meer informatie.

Woensdag 19/12/2018 van 12:00 tot 13:00

Soep op de stoep
Ouders verkopen lekkere soep ten voordele van
Welzijnszorg. Je kan kiezen om ter plaats een kommetje te
drinken of zelf een potje soep mee te nemen.
Je vindt ons bij mooi weer aan de bakker,
bij regenweer onder het afdak van de school.

Uit de ouderraad…
Ook in november kwam onze ouderraad samen, om volgende items te bespreken:
•

Het maandelijkse ‘soep koken’ voor al onze leerlingen
- dat gesponsord werd door het Sociaal Huis - loopt
ten einde… We zoeken naar alternatieven.

•

Volgende nieuws werd vanuit de school gemeld:
•

Er zijn twee nieuwe vrijwilligers vanuit ‘Samen
voor Sam’.

•

Het is heel moeilijk om vervanging voor zieke
leerkrachten te vinden.

•

We discussiëren over specifieke leermiddelen (bv.
hoofdtelefoons) voor leerlingen.

•

Donderdag 13/12/2018 van 08:40 tot 10:00
en van 19:00 tot 20:15

We evalueren en plannen onze ouderactiviteiten,
waaronder het ontbijt, de voetbal met de papa’s, de
dag van de ouder en de actie Welzijnszorg.

•

Infomoment CITO-testen

We bespreken het wenslijstje van de school naar financiële ondersteuning. De speelplaats, tafels en
stoelen en hoofdtelefoons blijken prioritair.

•

We praten over SDG’s (17 duurzame ontwikkelingsdoelen) en hoe de school hier aandacht kan aan
schenken.

Kom meer te weten over het hoe en waarom van de
afname van deze testen in de kleuterschool.
Alle ouders hartelijk welkom.

De volgende vergadering staat gepland op woensdag
12/12/2018 van 19:30 tot 21:30. Iedereen welkom!
Het integrale verslag van deze vergadering vinden jullie op
de website van de school.

Zaterdag 26/01/2018

Winterbarbecue
Voor leerlingen, ouders, familie, buren, sympathisanten,…
ten voordele van de schoolwerking.
De eerste boekenruilbeurs, georganiseerd door
onze leerlingenraad. Een super leuk initiatief!

Meer info (waaronder inschrijvingsformulieren)
volgt vlak voor de kerstvakantie.

