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Adreslijst
Er werd beslist om voortaan geen verjaardagskaartjes voor feestjes meer uit te delen op school. Dit is
pijnlijk voor kinderen die geen uitnodiging krijgen. De leerkrachten krijgen zo’n situatie niet uitgelegd
aan de kinderen.
Door de invoering van de GDPR-verordening (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is er een wijziging van de Europese wetgeving over de privacy. Wij mogen als
(school)organisatie geen data als adressen of mailadressen zomaar meegeven.
Niet alle ouders kunnen ’s morgens of ’s avonds aan de schoolpoort contacten leggen met andere
ouders omwille van o.a. beroepsbezigheden. Hoe kunnen deze ouders toch over de gewilde adressen
of mailadressen beschikken om andere kinderen uit te nodigen voor feestjes?
Enkel als u ons schriftelijk de toestemming geeft om deze data vrij te geven, kunnen we aan uw vraag
voldoen. De school kan de lijst met data per klas aan jullie bezorgen. Dan kan u zelf contacten leggen
met de andere ouders, maar we geven geen uitnodigingen mee met de kinderen.
Sommigen hebben reeds hun toestemming gegeven op de infoavond. Anderen kunnen dit in orde
maken door het invulstrookje dat uw zoon of dochter mee naar huis krijgt, in te vullen en te
handtekenen.
Walter Van Eygen
directeur

Kleuterschool
* Bodymap: Onze school gebruikt het bewegingsprogramma van Bodymap want… bewegen is nodig
om de hersenen gezond te houden. Dit brengt namelijk zuurstof naar de hersenen. Kinderen worden
niet vanzelf schoolrijp. Er zijn heel wat vaardigheden die aan de basis ervan liggen. Alleen als kinderen
voldoende kansen krijgen, kunnen ze deze basisvoorwaarden ontwikkelen. Het is daarom erg belangrijk
dat kinderen heel veel bewegingskansen en speelruimte krijgen. Bewegen en spelen zijn immers
toverwoorden voor de ontwikkeling van een kind en dus ook voor het schoolrijpheidsproces.
Elke week tijdens het uurtje van Bodymap, wordt er een beweging aangebracht en ingeoefend door de
sportfiguurtjes Biba en Loeba. Deze opdracht zal ook uithangen aan de klas van je kind zodat jullie als
ouders ook de gelegenheid krijgen deze te bekijken om dan samen met je kind thuis te gaan oefenen.
Samen bewegen is fijn!
* Nijntjesklas: In het volgende thema maken de kleuters kennis met het Bijbelverhaal “Jezus , de
kindervriend”. Het thema zal zijn “Kom erbij”. Aan de hand van dit thema, nodig ik jullie uit op onze
fotosessie in de klas. Je mag een moment afspreken met mij, juf Ann of een briefje meegeven wanneer
het past. We gaan een foto nemen van jullie samen met je kleuter. Je kleuter mag gerust zijn/haar
lievelingsknuffel (speelgoed) meebrengen. Die mag dan mee op de foto. Alle foto’s van de kinderen
worden gebundeld in een fotoboek dat we in de klas gaan gebruiken.
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* Vosjes- & Berenklas: Deze week leerden onze kleuters hun klas en vriendjes nog beter kennen. We
gingen verder op verkenning in de hoeken van onze klas en beleefden samen al fijne momenten. Ook
namen we een kijkje in onze boekentas. Wat kunnen onze kleuters deze al goed zelfstandig uitladen 's
morgens en weer inladen aan het einde van de dag! Er werd ook al wat geknutseld. In de Berenklas
werd er geverfd en in de Vosjesklas gingen we aan de slag met papier en lijm. De kleuters hebben
alvast genoten van die eerste 'knutselmomenten'.
Volgende week vieren we feest in onze klassen want Jules is jarig.
Mama's en papa's, zouden jullie ervoor willen zorgen dat alle potjes, doosjes, drinkbussen, ... getekend
zijn met de naam van jouw kleuter? Wie de controlefiche nog niet heeft nagekeken, mag ons deze nog
bezorgen. Bedankt!
* Muizen- en Eendjesklas: Hiep hiep hoera! Volgende week vieren we feest! Onze klaspoppen Nellie en
Loeloe zijn jarig. We gaan ook eens kijken wanneer wij zelf jarig zijn. We maken een mooie kroon voor
die grote dag. Op vrijdag vieren wij onze eerst jarigen samen met Nellie en Loeloe. Dan smullen we
van cake met slagroom! We gaan ook op verkenning in onze kleuterschool. Afspraken om het samen
leuk te maken en te houden, komen hierbij aan bod. Onze kleuters mogen op vrijdag gerust een
zelfgemaakte verjaardagskaart of tekening meebrengen voor onze jarigen Nellie en Loeloe.
Gelieve je kleuter een rond kaasdoosje mee te geven. Hier gaan we ons eigen verjaardagstaart mee
knutselen. Een weetje: elke woensdag komt meester Christophe ons helpen in de Muizenklas en
Eendjesklas.
* Kikker- & Varkentjesklas: “Ik ben ik!” is het thema dat we volgende week gaan starten. Wie ben ik,
hoe zie ik eruit, wat doe ik graag, met welke vrienden speel ik, ...? Wat is vriendschap eigenlijk? Een
heleboel vragen waarop we volgende week een antwoord gaan zoeken.
Onze kleuters mogen ook een doos papieren zakdoekjes meebrengen, want onze voorraad is uitgeput.
Wie dit al meebracht, moet dat natuurlijk niet nog eens doen. ;-)

Lagere school
* 3de leerjaar: Donderdag 20 september krijgen de kinderen van 3A om 9.15 uur en 3B om 13.15 uur
een workshop over afvalbeheer en duurzame consumptie. Dit wordt georganiseerd door LABO (Leren
Afval Beheren Op school). LABO is een initiatief van Fost Plus, de organisatie die de inzameling en
recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval organiseert in België, met ondersteuning van de Vlaamse
overheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De workshops worden gegeven
door GoodPlanet, die jong en oud inspireert om een duurzame samenleving te realiseren. Dit past
volledig in het kader van de lessen wereldoriëntatie over milieuzorg op school.
* 5de leerjaar: Op vrijdag 21 september fietsen we de Gelmelroute. Dit is een fietstocht langs 3
landbouwbedrijven onder begeleiding van een gids. In het totaal zullen de leerlingen zo'n 40 km
fietsen. Daarom willen we ook vragen dat al de fietsen tiptop in orde zijn.
Elke leerling komt die dag met de fiets naar school en mag deze plaatsen op het grasveld naast de
kleuterspeelplaats. Ook de interne leerlingen zorgen dat hun fiets op school aanwezig is.
We vertrekken om 8.30 uur en proberen zeker terug te zijn om 15.30 uur. Dank alvast aan de ouders
die met ons mee zullen fietsen!
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Agenda
* 17 september 2018: Geen avondstudie – PV
* 18 september 2018: Zwemmen 4de lj.
* 21 september 2018: Gelmelroute 5de lj.
* 24 september 2018: Schoolvrije dag
* 25 september 2018: Zwemmen 3de lj.
* 26 september 2018: Schoolfotograaf // Vergadering Ouderraad 20.00 uur

