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Spaghettidag
Ook dit schooljaar willen we jullie weer uitnodigen voor onze spaghettidag op zaterdag 5 oktober
2019. Breng dus familie, vrienden en kennissen mee om te genieten van onze overheerlijke spaghetti!
We vragen jullie om vooraf in te schrijven. Je kan hiervoor een mail sturen naar
sjt.bsa.secretariaat@telenet.be . Gelieve door te geven wanneer je wenst te komen, het aantal
spaghetti groot of klein en al dan niet vegetarisch.
Hier vindt u een overzicht van de verschillende eetmomenten:
 tussen 12.00 uur en 14.00 uur
 tussen 16.30 uur en 18.30 uur
 tussen 19.00 uur en 20.30 uur
Een gewone (vegetarische) spaghetti met dessert kost € 10,00. Een kleine (tot 12 jaar) (vegetarische)
spaghetti met dessert kost € 6,00. Je mag het geld in gesloten omslag met duidelijke vermelding van
jouw naam, afgeven op het secretariaat of aan de klastitularis.
Indien je graag aan dezelfde tafel zit met een andere familie van onze school, mag je dit ook
doorgeven.
Let op! Uw inschrijving is pas definitief wanneer wij het geld hebben ontvangen. Inschrijven kan tot 30
september 2019.
Met de opbrengst van deze spaghettidag zullen we een smashmuur realiseren op onze speelplaats van
de lagere school.
Medewerker kleuterschool gezocht
Om het middaggebeuren en de naschoolse opvang te organiseren, kunnen scholen al jarenlang een
beroep doen op ‘PWA ‘ers’ , de laatste jaren ‘wijkwerkers’ genoemd. Door een nieuwe wetgeving
mogen wijkwerkers slechts 1 jaar ter plaatse blijven. Zo moet onze trouwe medewerkster juf Marie
Sharafi op 20/09 onze school verlaten. Vanuit de organisatie wijkwerking is er geen nieuwe kandidaat.
Omdat het over een opdracht van 3 uur per dag gaat, kunnen onze juffen dit er niet bijnemen. Daarom
hopen we nu een oma (of opa) met pensioen te vinden die deze taken op zich kan nemen omdat sinds
kort gepensioneerden mogen ‘bijklussen’.
Er zijn 2 opdrachten te verdelen:
1)
Op MA, DI, DO en VR telkens van 11.40 – 13.40 uur. Met de kleuters naar het toilet, naar de
eetzaal en naar de speelplaats. Nadien moeten de drinkbekers nog gespoeld worden.
2)
Op MA, Di, DO en VR telkens van 15.45 – 16.45 uur. Naschoolse opvang.
Voorwaarde: u moet goed en graag met kleuters kunnen omgaan en met pensioen zijn.
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Heeft u interesse? Neem dan spoedig contact op met de directeur. U zou de school een grote dienst
bewijzen.
Schoolfotograaf
Woensdag 25 september komt de schoolfotograaf langs op onze school. Breng je mooiste glimlach
mee! 
Kleuterschool
* Eendjesklas: We krijgen er vanaf woensdag een nieuw vriendje bij. Welkom, Majid! Het volgende
thema in onze klas is dan ook “Kom erbij”. We leren deze week ook Jezus, de kindervriend, kennen en
richten samen ons godsdiensthoekje in. Denken jullie er ook nog eens aan om een A4-papier met
foto’s van het gezin, de familie … mee te brengen? Hier gaan we een leuk fotoboek van maken.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Joepie, volgende week is het feest want dan is Jules jarig. Wie wil hem
verrassen met een mooie tekening?
* Muizen- en Berenklas: Onze klaspop Loulou is al heel hard in de bloemetjes gezet. Wat hebben we al
gefeest en gesmuld. Onze kronen liggen ook al allemaal klaar, wachtend tot wij jarig zijn. Volgende
week werken we nog een beetje verder, want onze kaartjes zijn nog lang niet klaar. Jullie kleuter krijgt
een geknutselde ballon mee naar huis. Hier hangen al liedjes en versjes aan die we geleerd hebben.
De bedoeling is dat jullie er altijd de nieuwe liedjes en versjes bij kunnen hangen die jullie kleuter in de
loop van het schooljaar zal leren. Denken jullie er nog aan een rond kaasdoosje mee te brengen?
* Kikker- & Varkentjesklas: Feest voor Sjieta! Rond dit prentenboek gaan we volgende week werken.
We maken een lijstje voor ons eigen feest en gaan op donderdag naar de winkel om onze
boodschappen te doen. Vrijdag maken we dan iets lekkers klaar om alle jarigen van de maand
september (en augustus) te vieren.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag gaan we de schoolomgeving verkennen. We vragen om die dag een fluohesje
mee te geven, zodat we goed zichtbaar zijn op de straat. Eind volgende week komt onze eerste
leestoets eraan. Probeer dus iedere dag flink te oefenen.
Agenda
* 24 september 2019: Zwemmen 3de lj.
* 25 september 2019: Schoolfotograaf
* 1 oktober 2019: Zwemmen 4de lj.
* 2 oktober 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 5 oktober 2019: Spaghettidag
* 7 oktober 2019: Vrije dag
* 8 oktober 2019: Zwemmen 3de lj.
* 15 oktober 2019: Zwemmen 4de lj.
* 21 oktober 2019: Geen avondstudie – PV
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* 22 oktober 2019: Zwemmen 3de lj.
* 23 oktober 2019: Grootouderfeest KS
* 24 oktober 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 28 oktober – 3 november 2019: Herfstvakantie

