Nieuwsbrief november 2019
Belangrijke data november 2019




Ma 28/10 – vr 1/11 :
Ma 4/11 – vr 8/11 :
Vrijdag 8 november :








Maandag 11 november :
Woensdag 13 november :
Donderdag 14 november :
Vrijdag 15 november :
Ma 18/11 – vr 22/11 :
Woensdag 20 november :



Donderdag 21 november :









Vrijdag 22 november :
Maandag 25 november :
Dinsdag 26 november :
Woensdag 27 november :
Wo 27/11 – vr 29/11 :
Donderdag 28 november :
Vrijdag 29 november :



Dinsdag 3 december :



Woensdag 4 december :



Vrijdag 6 december :

Herfstvakantie.
Week van respect.
Spelletjesnamiddag met de
grootouders – voor het eerste leerjaar.
Wapenstilstand.
Gymland 1ste-2de leerjaar.
Ouderraad 20 uur
Naschoolse typlessen.
Voorleesweek lagere school.
Pedagogische studiedag : geen school voor de
kinderen.
Uitstap naar het museum voor
natuurwetenschappen in Brussel (1ste-2de
leerjaar).
Naschoolse typlessen.
Oudercontacten kleuterschool.
Oudercontacten kleuterschool.
Oudercontacten kleuterschool.
Nascholing directie.
Oudercontacten kleuterschool.
Naschoolse typlessen.
Rapporten 4de-5de-6de leerjaar.
Film 1ste-2de leerjaar / Ernest en Celestine –
verplaatsing met de bus (namiddag) – ‘T Blikveld
Bonheiden.
Film 2de-3de kleuterklas – Met de bus naar ‘ T
Blikveld in Bonheiden
Bezoek Sinterklaas en Zwarte Piet aan de school.
Naschoolse typlessen.

Meer concrete info omtrent de uitstappen volgt via de klasleerkrachten. Vervoer met fiets of
hulpvraag ouders om met de wagen te rijden zal via de klasleerkrachten volgen.

Zwemmen op vrijdag
13u30 -14u15

14u15 - 15u

Vakantie

Vakantie

1-nov.-19
8-nov.-19

leerjaar

6de leerjaar

15-nov.-19

3de leerjaar

4de leerjaar

22-nov.-19

5de leerjaar

6de leerjaar

29-nov.-19

3de leerjaar

4de leerjaar
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6de leerjaar

6-dec.-19

5

de

de

leerjaar

Bezoek aan de BIB
voormiddag
06-nov-19

3de

07-nov-19
13-nov-19

leerjaar
/

4de

20-nov-19

Namiddag
/
2de

leerjaar

leerjaar
/

Pedagogische studiedag

21-nov-19

/

6de leerjaar

27-nov-19

5de leerjaar

/

28-nov-19

/

2de leerjaar

4-dec-19

3de leerjaar

/

Nascholing directie
Uw directeur is van woensdag 27 november 2019 t.e.m. vrijdag 29 november 2019 op
nascholing. Gelieve er rekening mee te houden dat uitzonderlijk op vrijdag 29 november
de school zowel telefonisch als via de deurbel moeilijk bereikbaar zal zijn, daar er geen
permanentie aanwezig zal zijn.

3de kleuterklas juf Iris wint wedstrijd
De derde kleuterklas van juf Iris heeft gewonnen met de
wedstrijd waarbij een verkeersbord zone 30 moest
uitgewerkt worden. Het ontwerp zal door de gemeente
omgezet worden in een echt verkeersbord en binnenkort
ook in het straatbeeld van de schoolomgeving
verschijnen.
De kinderen mochten op het
gemeentehuis naar de
prijsuitreiking gaan.
Hiernaast kan je een foto
zien waarbij het
verkeersbord werd onthuld.
Proficiat !!!

‘Brasserie Marie’ eetfestijn – Bedankt!
Ons eetfestijn van 6 oktober werd een succes. We willen hierbij nog even alle helpende
ouders bedanken! Voor het maken van de desserten, voor het helpen tijdens het
eetfestijn. Daarnaast willen we ook zeker onze talrijke sponsors bedanken!
We hopen jullie ook volgend jaar talrijk te mogen begroeten…
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Luizen
We willen nog even vragen om geregeld de haren van je
kind te controleren op luizen.

Bericht van de ouderraad
Hallo!
In de maand oktober is er weer heel wat gebeurd. Alles draait op volle toeren, maar af
en toe zorgen we voor een break. Zo hebben we de leerkrachten getrakteerd op een
lekkere lunch op de Dag van de Leerkracht. De Ouderraad wil hiervoor nog even een
gemeende dankjewel geven aan Dominique, Heidi L. (mama van Emma) en
Yasmina (mama van Dante), voor het toezicht op de speelplaats en de refter zodat
alle leerkrachten samen konden pauzeren. DANK U!
Wie tijd had, kon ook even een koffietje bijtanken aan de schoolpoort op de Dag van de
Ouder. ’t Is niet altijd evident om alles rond te krijgen, maar bij deze willen we iedereen
een klopje op de schouder geven. Kinderen gelukkig maken doen we samen. Ze
spenderen vele uren op school, dus is het belangrijk om goed te communiceren en
samen te werken. Als Ouderraad willen we daar zeker een handje helpen. En we geven
graag mee: Parenting isn’t about being perfect, it’s about being present.
Dus hopelijk met de vakantie in het vooruitzicht, kunnen jullie genieten van een beetje
quality time!
Prettige vakantie!
De Ouderraad

Verkeer: zoen & zoef-zone / helm op fluo top
Bij het begin en het einde van de schooldag is het verkeer in de
schoolomgeving vaak druk.
Uiteraard willen we allemaal een schoolomgeving, waarbij we onze kinderen
veilig kunnen afzetten of ophalen.
Deze maand willen we de zoen & zoef-zone even in de kijker plaatsen.
Deze zone biedt de mogelijkheid om het afzetten van kinderen met de
wagen vlotter te laten verlopen. Let wel, dit betekent niet dat alle
problemen inzake mobiliteit en verkeersveiligheid in schoolomgevingen in
één klap opgelost zijn. De zoen & zoef-zone kan er echter voor zorgen dat
het uitstappen georganiseerd verloopt, wat de veiligheid van alle
weggebruikers ten goede komt.
Opgelet, een zoen en zoef-zone mag niet verward worden met een zone voor
kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het belangrijk dat de
ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of op te
pikken.
Na de herfstvakantie starten we met de actie “HELM OP FLUO TOP”

Trooper: Sinte-Mariaschool

trooper.be/sintemariaschool
Geen digitale nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een mailtje naar directie@sintemariaschool.be met vermelding van de naam van je
kind(eren) en de klas(sen).
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