Voorwoord
nieuwsbrief november-december ‘18
Beste kinderen, beste ouders

De eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen…
In school hebben zich in deze periode een aantal wijzigingen voorgedaan.
Marc Arschoot is directeur in de Triangel geworden en ikzelf (4/5) samen met Sofie
Broeckaert (1/5) hebben het roer overgenomen. Ik zou zeggen ‘dames aan de top’!
In afdeling B is de schoolstraat van start gegaan en dit zorgt toch wel voor een rustiger
sfeer aan de schoolpoort.
In afdeling A werd extra aandacht besteed aan de speelplaats indeling en speelplaats
materialen om de vrije momentjes zo ‘speels’ mogelijk te laten verlopen.
We proberen dus om de school zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Voor de lagere afdeling zit een eerste evaluatie er op. De kinderen hebben dus hun eerste
rapport van het schooljaar gekregen. Bij sommigen zeer goed, bij anderen wat minder
dan verwacht. Maar heel belangrijk is te beseffen dat kinderen niet bewust met ‘minder
goede punten’ naar huis komen.
Indien u vragen hebt, opmerkingen of bezorgdheden, kunt u steeds bij de klastitularis of
zorgcoördinator terecht.
We hebben van een ‘lange’ zomer kunnen genieten, maar nu komen de donkere
maanden er toch aan. Daarom willen wij er nog eens op aandringen om het fluo hesje
van de school aan te doen om de kinderen zichtbaarder te maken in het verkeer.
Een aantal nieuwe gezichtjes in de school zijn: Léonie, Teo, Lewis, Lucas, Vincent, Joudi,
Solaf, Rune en Cas.
Hartelijk welkom en hopelijk beleven jullie heel veel plezier op onze school.

Directies,
Kathleen Roose | Sofie Broeckaert

zeker lezen
kleuter
Ook de evolutie en het welbevinden van uw
kleuter ligt ons nauw aan het hart.

De

kleuterleidsters en zorgjuf zijn altijd bereid tot
een informeel gesprek voor of na schooltijd.
Tweemaal per schooljaar doen we dit op
een formelere manier.

Dit gaat voor het

eerst door op dinsdag 18 december of
donderdag

20

december

(uitnodiging

volgt).

afwezigheden
Bij afwezigheid graag de school
verwittigen
aub.
Een doktersattest is nodig voor
een ziekte van meer dan 3 dagen
voor alle leerplichtige leerlingen.
Voor een ziekte van minder dan 3
dagen,
is
het
nodig
een
ziekteblad in te vullen (te vinden
in agenda of bij de leerkracht) en
steeds de reden van afwezigheid
vermelden.

reservekledij
Zijn er ouders die kledij kunnen missen tussen de leeftijd van 2 en 6 jaar. Deze
kledij wordt gebruikt als de kleutertjes een ongelukje voor hebben.
Alvast bedankt !
Mogen we met aandrang vragen om jassen, sjaals, mutsen, handschoenen,
turnkledij…zoveel mogelijk te naamtekenen. De jassen graag voorzien van
haakjes om ze makkelijker te kunnen ophangen. Verloren kledij is in afd B terug
te vinden aan de opvang, voor afd A in de ingang

bij het lager. Ook op

brooddozen/fruitdozen en koekjesdozen de naam plaatsen aub.

lager
rapporten
Eind oktober was voor de leerlingen van
de lagere school ook het einde van de
eerste

toetsenperiode

en

kregen

de

kinderen hun eerste evaluatierapport mee
naar huis. Indien er eventueel problemen
mochten zijn over de bekomen resultaten
of leerattitudes, zijn de leerkrachten en het
zorgteam bereid om uitleg te verschaffen.

schaatsen

Een seintje in de agenda, een mail of een
mondelinge afspraak, het is om het even.

Vanaf vrijdag 9 november ‘18
starten terug onze schaatsbeurten.
Schaatsen gebeurt begeleid en in
schoolverband.
Oudere
broers/zussen kunnen via een
leerling van de school een kaart
krijgen tegen een volwassen tarief
maar
vallen
niet
onder
de
verantwoordelijkheid van de school
(verzekering). De schaatsbeurt duurt
tot 17u. Vanaf 16u45 mogen de
leerlingen de piste beginnen te
verlaten. Mogen we vragen dat de
leerlingen onmiddellijk naar huis
vertrekken of dat ze op tijd door de
ouders opgehaald worden. Laat de
kinderen
daar
niet
‘alleen’
rondhangen. Op de schaatsbaan
hebben de leerlingen geen snoep,
geld of drank nodig. Er wordt dus
tijdens
de
schaatsbeurt
niet
gesnoept.
Na (of voor) de
schaatsbeurt kunnen ze hun koek
opeten.
Tijdens de schaatsbeurt mogen de
leerlingen zich NIET in de bar
bevinden.
Dit geldt voor alle
leerlingen die met een schoolkaart
schaatsen. Dus de kinderen mogen
ook de bar niet binnen gedurende
de schaatsbeurt als de ouders zich
in de bar bevinden.(prijs kind: € 3 prijs volwassenen: € 5,50)

Ook gedurende het schooljaar kan een
gesprek zeer verrijkend zijn. Wij staan altijd
klaar om de samenwerking ouders-school
optimaal

te

laten

verlopen.

In de loop van december worden de
kinderen dan nog eens geëvalueerd. Dit
resulteert

in

het

Kerstrapport.

proefwerkenrooster

en

Het

hoe

het

voorbereiden thuis kan verlopen, wordt u
meegedeeld door de leerkracht van uw
kind

(vanaf

het

3de

leerjaar).

Een bespreking van de resultaten en hoe
uw

zoon/dochter

groep/school
dinsdagavond

zich

vindt
18

voelt
plaats

december

donderdagavond 20 december.
uitnodiging volgt.

in

de
op

en/of
Een

veilig naar school
Met de winter in het verschiet willen wij u er
nogmaals op attent maken dat het belangrijk
is, de kinderen die te voet of per fiets naar
school komen, veilig de weg op te sturen.
Het fluo-hesje van de school en/of fietshelm is
zeker niet overbodig! Om de kinderen aan te
moedigen, nemen we deel aan de acties:
‘Helm op Fluo top’ en ‘Woensdag Samdag’.

Oproep
Lege batterijen en inktpatronen kunnen nog
altijd bezorgd worden op school. In ruil
ontvangt de school daarvoor didactisch
materiaal.
Ook de PLASTIEK dopjes blijven we verder
verzamelen! (enkel van drankflessen &
yoghurtbrikken). Zo dragen we ons steentje
bij aan de actie om blindgeleide honden op
te leiden.

aandacht
Vóór 8 uur dient IEDEREEN naar de
opvang

te

gaan!

Tevens

wordt

gevraagd dat alle fietsen met een
degelijk

slot

kunnen

worden

(veiligheid).

afgesloten
Kinderen

moeten na de schooltijd om 12u10,
15:45 of 17:00 rechtstreeks naar huis
gaan. Zonder eerst nog eens op het
speeltuintje (afdeling A) te chillen of
omwegen

te

(Schoolverzekering!)

nemen!

koffie-kaas-wijn
kaarting op vrijdag
16 november 2018
(afdeling Rijselstraat in refter )
Kaarten te verkrijgen bij directie & leerkrachten.
Ten voordele van sport op school!

tutti frutti

sinterklaas

Sinds 3 oktober is deze actie

Op donderdag 6 december
komt de Sint naar school.

weer

gestart.

Op

woensdag wordt er fruit op
school

geleverd.

De

kinderen

die

niet

ingetekend

hebben

op

deze actie zorgen dus dat
ze ook deze dag een stuk
fruit meebrengen.

rekeningen
Voor

al

uw

vragen

betreffende

de

schoolrekeningen, gelieve u
te

wenden

tot

schoolsecretariaat
Nancy

De

050/38

44

het
(Mevr.

Coninck

71

of

mail:

secretariaat@sbsstmichiels.b
e)
U hebt het even moeilijk om
de

schoolrekening

betalen,
wenden

gelieve
tot

de

Kathleen Roose.

u

te
te

directie,

zwemmen
Graag

tijdens

de

wintermaanden

kledij aantrekken die makkelijk aan en
uit

gaat

op

de

dagen

van

de

zwembeurten. Zo kunnen de kinderen
langer in het water vertoeven.

verjaardag
Verjaardag vieren in de klas.
Een taart, cake, fruit of een koekje voor
de klas is gezellig en leuk.
Meer hoeft dat niet te zijn. Individuele
geschenkjes laat je best achterwege.

de schoolpoort
Mogen wij vragen aan de ouders/grootouders die de kinderen brengen/ophalen voor
en na de schooluren, om de schoolpoort steeds dicht te doen aub? Dit voor de
veiligheid van onze leerlingen. Duw de poort dus zeker niet uit het slot !!

stemolympiade
Op 5 november nemen de leerlingen uit het 6de leerjaar deel aan de
Vlaamse Stemolympiade.

gezelschapsspelletjes
op
zondagvoormiddag
Heb je zin om eens samen een gezelschapsspel te
spelen? Kom dan op zondag 25 november naar de
eetzaal van afdeling Rijselstraat.
Vanaf 09:00 tot 12:00 spelen ouders en kinderen samen
oude en nieuwe gezelschapsspelen. Ondertussen is er
ook de mogelijkheid voor een klein ontbijt en een
gezellige babbel met een drankje.

niet vergeten … nu reeds
noteren!
Op zaterdag 23 februari ’19 pakt de ouderraad terug uit met een spetterende
kinderfuif gevolgd door een themafuif voor de ouders. Het thema wordt een
verrassing.

ouderraad vergadering
Volgende afspraak van de ouderraad-samenkomst is op 13 november 2018 in
afdeling B om 20:00.

kinder- & themafuif
zaterdag 23 februari ‘19

milieu op school
‘Milieu is een ruim begrip’.
Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen oog hebben voor wat zich
rondom hen afspeelt.
De 3de kleuters zijn dit jaar gestart met de buitenklas. Een volledige dag buiten
vertoeven! De natuur ontdekken, verkennen, werken in de tuin, kippen verzorgen, ...
De lagere klassen diepen deze zaken nog verder uit en koppelen daar
projectweken aan vast (bijvoorbeeld week van de gezonde voeding, week van de
smaak, week van de verkeersveiligheid, week van het bos, …).
Wekelijks lopen de leerlingen van het lager 15 minuutjes rond de school (B). De
uitdaging is om na een aantal weken, de afstand van een marathon gelopen te
hebben.
Elke week gaat in afdeling A een bewegingsmoment door. Alle kinderen van het
lager bewegen samen. Soms een dans, een spel, stappen, lopen, …
Door al deze initiatieven mogen wij ons een MOS-school noemen.

sportnieuws
→ Het Brugs loopcriterium zit er ondertussen weer op. Een 50-tal kinderen kwamen
steeds aan de start. Dikke proficiat voor alle deelnemers die ook de eindmeet
haalden.
→ Een aantal jongens uit het 5de en 6de leerjaar namen op 24 oktober deel aan het
4-4 voetbaltornooi in de Gulden kamer. De 3 ploegen zetten een puik resultaat
neer.
Een
leuk
tornooi
met
een
hoog
fair-play
gehalte.
→ ‘Lopen voor het goede doel’ … Op zondag 7 oktober namen 52 leerlingen en
een aantal ouders deel aan de 24-uren levensloop te Brugge. Proficiat om je
steentje
bij
te
dragen.
→ Kinderen van de lagere school namen op 2 & 4 oktober deel aan de
sportsterrendagen te Blankenberge. Een echte toffe dag met verschillende
uitdagingen waarbij sterren te verdienen waren. Door hun inzet brachten de
leerlingen een cheque mee van € 350 waarmee ze voor de school sportmateriaal
kunnen aankopen.

brieven aan de ouders
Er is heel wat heen en weer verkeer tussen de ouders en de school … Mogen wij
vragen om brieven tijdig in te vullen en deze dan ook zo vlug mogelijk aan de
meester/juf te bezorgen.

onderwijscheques
wist u dat …
wie in het gezin een kind heeft met verhoogde tegemoetkoming, kan voor elk ander
kind uit het gezin onderwijscheques bekomen. Indien interesse, kan u altijd op het
secretariaat van de school langs komen. Een klevertje van het ziekenfonds is hierbij
wel nodig.

een vuile neus
herfst en winter zijn de seizoenen waarin iedereen vatbaar is voor een verkoudheid
…kinderen lopen vaak met een vuile neus rond. Mogen wij vragen om steeds
zakdoekjes aan uw kind mee te geven ?

ziek|maaltijden!
Indien

uw

kind

ziek

is,

gelieve

het

secretariaat van de school te verwittigen
en tevens te laten weten of uw kind wel of
niet warm eet.
Bij de start van elke maand vragen wij u
de maaltijdlijsten in te vullen. Gelieve dit
zo correct mogelijk te doen zodat de
wijzigingen minimaal zijn. Bij eventuele
wijzigingen

de

school

verwittigen.

Zo

vermijden we dat er eten te kort is.
U kunt het secretariaat contacteren op
het nummer 050 38 44 71 en indien
mogelijk tussen 8:00 en 8:30

wijziging gsm-nummer school
de gsm met nummer 0475 21 72 18 is niet meer in gebruik. Je kan directeur Kathleen
Roose bereiken op het nummer 0496 15 50 00.
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