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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 6.11.’17:

3de kleuterklas : zwemmen : voormiddag
1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
Sport in Axion voor 3de,4de,5de en 6de leerjaar : namiddag

di.

7.11.’17:

K1A en K1B : juf Ann en juf Aline : leeruitstap Kabouterberg
te Kasterlee : voormiddag
1ste en 2de leerjaar : theatervoorstelling in CC de Werft
te Geel : namiddag

woe. 8.11.’17:

K2A, K2B, K3A en K3B: juf Anke, juf Annemie,
juf Michelle en juf Elize : leeruitstap Prinsenpark te Mol

zon.12.11.’17:

Ten Aard bouwt met Lego (in parochiezaal) van 10-17u
(organisatie door ouderraad )

ma.13.11.’17:

3de kleuterklas : zwemmen : voormiddag
1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
Oudercontacten lagere school

di. 14.11.’17:

Oudercontacten lagere school

do.16.11.’17:

ouderraad 20.15 uur

vrij.17.11.’17:

laatste dag om bestellingen of schoolfoto’s binnen te brengen!!

ma. 20.11.’17:

3de kleuterklas : zwemmen : voormiddag
1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag

woe.22.11.’17:

SVS-activiteit 3de graad : Unihockey : 3de graad : namiddag

ma. 27.11.’17:

Medisch schooltoezicht 5A: voormiddag
3de kleuterklas : zwemmen : voormiddag
1ste en 2de leerjaar : zwemmen : namiddag
Sport in Axion voor 3de en 4de leerjaar : namiddag

di.28.11.’17:

Medisch schooltoezicht 5B: voormiddag

vrij. 1.12.’17:

Facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL

1.Gezonde en afvalarme school
Onze school wil een gezonde en afvalarme school zijn. Hiervoor kreeg u reeds een
uitgebreide brief met afspraken mee. Toch merken wij dat er nog kinderen zijn die drank
in brik of koek in verpakking mee naar school brengen.
Bij deze een oproep om water of gezonde drank in een hersluitbare fles en koeken
zonder verpakking in een doosje mee te brengen.
Vermeld ook steeds de naam van uw kind !
Bedankt voor uw medewerking.
2. Spaaractie : Zespri kiwi
Wees gezond, eet een kiwi en breng het stickertje mee naar school !
Het komt erop neer om zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen. 150 stickers
zijn goed voor 10 gratis ballen. En wie er 300 verzamelt, krijgt er 20.
De stickertjes mag je aan de klasleerkracht bezorgen of binnen brengen op het
secretariaat. De spaaractie loopt tot begin december.

3. Verkeersproject ‘Helm Op, Fluo Top’
Het project “Helm Op, Fluo top” wil kinderen stimuleren om fluo kledij en een
fietshelm te dragen. Meer dan 1000 scholen nemen dit schooljaar deel, samen goed
voor zo’n 300 000 kinderen die tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie
stickers verzamelen op hun spaarkaart waarmee ze leuke beloningen verdienen.
4. Project sociale vaardigheden : maandpuntje november/december :
"Iedereen heeft een hart van goud!"
Zoals elk schooljaar werken we rond een jaarthema op onze school. Dit schooljaar kozen
we voor het thema : “Allemaal schatten!” Tijdens de laatste maanden van dit jaar komt
goud uit onze schatkist en staat “Iedereen heeft een hart van goud” centraal.
In elke klas wordt dit verder uitgewerkt naargelang de leeftijd van je kind.
5. Liefde is … optreden voor onze grootouders
Op donderdag 26 oktober was het grootouderfeest in de parochiezaal. Onze 133 kleuters
hebben hun beste beentje voorgezet en ongeveer 400 grootouders hebben er met volle
teugen van genoten. Een oprechte dankjewel aan de vele helpers achter de schermen,
aan de grootouders voor hun vrijwillige bijdrage, aan de juffen én onze schatten van
kleuters voor het mooie optreden! Op zaterdag 2 juni wordt het optreden herhaald
tijdens het schoolfeest. Deze keer kan iedereen er mee van genieten.
6. Schoolrekening
Vanaf dit schooljaar zal u een schoolrekening mee krijgen op volgende tijdstippen: ten
laatste op : vrijdag 27 oktober 2017, vrijdag 22 december 2017, vrijdag 9 februari 2018,
vrijdag 30 maart 2018 en vrijdag 29 juni 2018.
Zoals in ons schoolreglement vermeld, kan u bij betalingsmoeilijkheden steeds contact
opnemen met de directie.
7. Schoolfotograaf
Uw kind kreeg deze week de schoolfoto’s mee. Gelieve de bestelling of teruggave van
foto’s in orde te maken ten laatste tegen vrijdag 17 november. Nadien kunnen we geen
bestellingen meer aanvaarden. Bedankt voor uw begrip.

8. Lagere school:
8.1. Eerste rapport en oudercontact
Onze kinderen van de lagere school hebben het eerste rapport van dit schooljaar
ontvangen. In november vinden de eerste oudercontacten plaats. Uw kind krijgt
hiervoor een invulbriefje mee. Tijdens dit contactmoment willen we de ouders een
luisterend oor en een helpende hand aanbieden We voorzien steeds een tiental
minuten per gesprek. Dank u voor uw begrip.
8.2.Warme dranken tijdens de wintermaanden
voor het 2de tot en met 6de leerjaar!
Na de herfstvakantie (tot aan de paasvakantie) zal er weer warm water beschikbaar zijn
voor diegenen die graag iets warms willen drinken bij het middagmaal. ENKEL voor een
kopje oplossoep, thee of chocomelk, in kader van ons gezondheidsbeleid. GEEN andere
etenswaren ! Mogen we vragen om een beker (bij voorkeur van plastiek) en een lepel
van thuis mee te brengen a.u.b.
9. Wist-je-datjes-van …
9.1. De fanfare
Muziekkampdag
Zit je in het 1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar en heb je tijdens de eerste dag van de herfstvakantie nog tijd ? Op maandag 30 oktober van 9-16u organiseert fanfare NooitGedacht
voor de 3de keer een muziekkampdag op onze school. Opvang mogelijk vanaf 7.30u tot
18u. Inschrijvingsgeld €3. Eten tijdens middagpauze wordt voorzien. Gelieve in te
schrijven via fannggta@hotmail.com. Meer info: www.fanfareorkestnooitgedacht.be
9.2. Stad Geel
Veel scholen hebben een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen
oversteken. Wil jij jouw steentje bijdragen ? Word gemachtigd opzichter !
Stad Geel organiseert op woensdagnamiddag 8 november 13.30 uur en maandagavond
20 november 19.30 uur in het stadhuis een cursus gemachtigd opzichter.
Inschrijven voor dinsdag 31 oktober.
Meer info : stadsbestuur Geel/dienst onderwijs/onderwijs@geel.be/ 014 566400
9.3. De ouderraad
Ten Aard bouwt met Lego
Op zondag 12 november organiseert de ouderraad “Ten Aard bouwt met Lego” in de
parochiezaal. Elk kind kreeg reeds een flyer met kortingsbon mee. Van harte welkom !
9.4. Voor-en naschoolse opvang
Vanaf woensdag 8 november zal juf Martine, die de voor-en naschoolse opvang verzorgt,
afwezig zijn. We hopen juf Martine na de kerstvakantie weer terug aan het werk te zien
op onze school. Ondertussen zullen juf Marleen Paepen (die op onze school poetst en ’s
woensdag op het secretariaat werkt) en juf Chris Engels (die vroeger middagtoezicht op
onze school deed) de tijdelijke vervanging op zich nemen. Het nummer dat u kan
gebruiken, blijft 0494/90 48 88.
FIJNE HERFSTVAKANTIE AAN
ALLEN GEWENST !!

