NIEUWSBRIEF mei 2019

Meimaand =
Mariamaand
We wensen alle mama’s
een fijne moederdag!

Onderwijs op maat
Integratiemomenten derde kleuterklas – eerste leerjaar
Ook dit jaar zijn er tal van integratie-activiteiten met K3 en L1: het is altijd leuk en
spannend voor de oudste kleuters om hun nieuwe juffen te leren kennen. De
kinderen van het eerste leerjaar keren ook nog graag eens terug naar de derde
kleuterklas.
Wat staat er op het programma? Samen dansen, knutselen en al eens een lesje
volgen in het eerste leerjaar. Jullie horen er thuis vast alles over.
Woonzorgcentrum
De kinderen van klas 6 maken deze maand kennis met de werking in het
woonzorgcentrum. Zo komen ze o.a. meer aan de weet over de beroepen die daar
allemaal ingezet worden. Misschien helpt het sommige kinderen meer duidelijkheid
te krijgen in hun studiekeuze naar later toe.
Zo helpen ze ook mee met de ergo-activiteiten en verder gaan ze aan de praat met
de bewoners over de verschillen tussen vroeger en nu.

Tutorlezen
Naast het niveaulezen dat wekelijks 2x 25 minuten doorgaat voor klassen 2 – 3 en 4
startten we na de paasvakantie ook tutorlezen op. De kinderen van het 6de leerjaar
begeleiden de beginnende lezertjes van klas 1 die nu toch ook al een aardig
woordje of zelfs zinnetje kunnen lezen. Wat leren ze op één schooljaar toch veel bij.
Hoe meer oefenkansen hoe groter de leerwinst. De verantwoordelijkheidszin van
onze laatstejaars wordt aangesproken en sociale vaardigheden krijgen groeikansen.
Een fijn initiatief met veel positieve resultaten.
Verkeer
Op woensdag 29 mei is er fietsexamen voor het 6de leerjaar. Breng je fiets mee, je
fluojas en je helm en wie weet sleep jij ook jouw diploma in de wacht? Volgend jaar
vliegen jullie uit naar de grote school en we laten jullie graag met een gerust hart
gaan, gerust dat jullie zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. SUCCES!
Er is geen zwemmen voor klas 6 op die dag!

Sportactieve school
Middagsport
Naar jaarlijkse traditie organiseren de leerlingen van het zesde leerjaar
sportmiddagen waar ze hun talenten delen met de schoolgenoten.
Steeds een groot succes.
Dit jaar gaan deze sportmiddagen (= tijdens de middagpauze) door op vrijdag
•

10/5 – 24/5 – 7/6 – 21/6 van 12.30u tot 13.15

We kunnen jaarlijks ook rekenen op onze ouders om tijdens deze momenten een
oogje in het zeil te houden.
Voel jij je geroepen om op 1 of meerdere van deze data onze sporters te komen
toejuichen en begeleiden? Geef gerust een seintje aan juf Bettina of mevrouw Leen.
Zwembrevetten
Deze maand worden de zwembrevetten afgenomen.
Houd goed de kalender in het oog want er zijn heel wat wissels in de zwembeurten!

Familiale sfeer
Schooltje Landuit
Na heel wat mooie jaren sluiten we op het einde van dit schooljaar ons schooltje in
Landuit.
Met pijn in het hart maar gespijsd door ontelbare herinneringen nemen we samen
afscheid op vrijdag 14 juni tussen 18u en 20u.
We brengen zoveel mogelijk Landuit-gangers samen. Een uitnodiging volgt. Houd
ook de facebookpagina in de gaten. Inschrijven zal noodzakelijk zijn.

Oudercontacten
In mei staan er oudercontacten op het programma.
We vinden het belangrijk samen te zitten om te praten over de vorderingen
en het welbevinden in de klas en horen ook graag feedback van het
thuisfront.
Voor het lager is er een kleine wijziging. Vroeger was er mogelijkheid tot
vrijblijvend oudercontact de laatste vrijdagnamiddag van het schooljaar. We
merkten dat dit niet haalbaar was voor vele ouders en vervroegen dit
moment naar de korte week voor Hemelvaart. Als alles vlot loopt en u heeft
als ouder geen zorgen of vragen is dit zeker geen verplichting, maar iedereen
is natuurlijk welkom.
Een afzonderlijk schrijven volgt om hiervoor in te schrijven.
Eerste communie
De vriendjes van klas 1 kijken uit naar de grote dag dat
ze Jezus in hun hart zullen sluiten.
Het wordt een heel mooi feest op 4 mei.
We wensen alle communicantjes en hun familie
een prachtige dag toe.
Ook de kinderen die hun lentefeest vieren, wensen we
een dikke proficiat.
Op 7 mei gaat het eerste leerjaar een dagje naar de Brielmeersen om dit mooie
feest nog een extra toets te geven.

Heilig Vormsel
We wensen jullie een prachtige dag toe. Alvast dikke proficiat ook voor jou
en je familie.

Schoolfotograaf
Maandag 20 mei komt de schoolfotograaf langs. Naast klasfoto’s worden ook
individuele foto’s genomen en foto’s met broers en zussen. Kort nadien kunnen jullie
deze bekijken op de website en een keuze maken via een afzonderlijk
inschrijfformulier dat jullie zullen mee krijgen. Dit jaar worden geen pasfoto’s
aangeboden. Door de strengere normen krijgt de fotograaf dit jammer genoeg niet
rond op deze dag.

Toffe projecten
Broederlijk Delen
Onze werkgroep pastoraal organiseerde vorige maand de koffiestop en het sober
maal ten voordele van Broederlijk Delen.
We mochten hierdoor €710 storten voor het goede doel. Dank je wel om dit initiatief
te steunen.

Bosklas
Het is bijna zover. Maandag 13 mei vertrekken onze 5de en 6de klassers naar
Herentals. Ze beleven er vast de tijd van hun leven. Veel plezier!
De avonturen kan je volgen
via http://bosklas2019.blogspot.be/

Schoolreis kleuters
Op 16 mei gaan onze kleuters op uitstap.
De tweede en derde kleuterklassers beleven een dinofijne dag op schooltje Landuit.
De peuters en kleuters van de eerste kleuterklas gaan naar de binnenspeeltuin
Pieternelleke. Zij reizen met de bus.
Meer info volgt via het heen- en weerschriftje.

Ouderraad

Wist je dat...
... het kriebelteam terug in actie kwam?
... de kinderen binnenkort getrakteerd worden op een film omdat de fluo-actie zo'n
succes was?
... onze werkgroep schoolfeest samen met de leerkrachten druk bezig is met de laatste
voorbereidingen van het schoolfeest?
... de kinderen iedereen zullen verwennen met een optreden?
... je vooraf een lekkere pasta kan eten?
... je binnenkort alle info over het schoolfeest in het foldertje zal terugvinden?
... we alvast duimen voor mooi weer?
... de stadsklassen voor het 3de en 4de leerjaar een succes waren
... deze leuke 3-daagse voor een groot deel gesponsord werd door de ouderraad
... het vijfde en zesde leerjaar op 13 mei op bosklassen vertrekken?
... het busvervoer hiervoor door de ouderraad wordt betaald?
... dit enkel kon dankzij uw steun?
... ook de opbrengst van het schoolfeest terug naar uw kinderen vloeit?
... wij dus hopen dat er veel volk zal zijn?
... we vooral hopen dat het een leuk feest wordt voor de kinderen en de (groot)ouders!

Data te noteren
SCHOOLFEEST

zondag 26 mei

OUDERCONTACTEN LAGER

27-28-29 mei

AFSCHEIDSDRINK LANDUIT

14 juni van 18u – 20u (voor de huidige en oud-Landuitgangers)

PROCLAMATIE KLAS 6

26 juni

VRIENDJESDAG

29 augustus van 18u – 20u

