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Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”
Vele pluimen maken sterke vleugels. We gaan op zoek naar wat goed is. Tijdens
het oudercontact heb je vast en zeker gehoord wat al goed gaat met uw kind op
school. We delen graag pluimen uit en zoeken groeikansen waar het nog moeilijk
gaat.
Op de ramen zijn ondertussen al heel veel prachtige vogels te zien! Dat zijn
allemaal vriendjes voor Sporo! Zo helpen we elkaar en dat is heel fijn!

Nieuws
Kwam u ook griezelen?
Onze eerste halloweentocht was een groot succes! Met de inzet van het
oudercomité, het leerkrachtenteam en heel veel helpende handen werd het een
knappe tocht en een sfeervol samenzijn! Halloween is nog nooit zo leuk
geweest!

Nieuw rapport
Het nieuwe rapport werd meegegeven aan uw kind. In de
vorige Gazet Present kon u de veranderingen al lezen. We geven nog even mee
dat dit rapport tot stand kwam door overleg met de leerkrachten en visies vanuit
het onderwijsveld. Het is een grote, maar weloverwogen verandering. Wijzigingen
zijn echter nog altijd mogelijk.
Helm op, Fluo Top!
Het is weer die tijd van het jaar. Het wordt steeds donkerder. Komt uw kind
te voet, met de step of met de fiets naar school? Zorg dan voor een
fluovestje! Daarmee is uw kind veel beter zichtbaar en kan het veiliger naar
school gaan. Komt uw kind met de fiets? Zorg voor een fietshelm en kijk
zeker ook de fietslichten na. De politie controleert regelmatig of de
fietslichten werken. Laat je zien in het verkeer, dat is veiliger voor iedereen!
En om het leuk te maken: komt uw zoon of dochter met een fluovest en/of
helm naar school? Dan verdient hij of zij een sticker. Een volle stickerkaart
geeft recht op een gratis toegangsticket voor de zoo van Antwerpen of
Planckendael. Het is dus de moeite waard!
Rookvrij opgroeien!
Op 20 november vieren we de Internationale
Kinderrechtendag. Die dag staan de rechten van het
kind centraal. Kinderen hebben het recht om gezond
en veilig op te groeien. Daarom willen we nog eens
oproepen om de omgeving rond onze school rookvrij
te maken. Het is namelijk niet toegestaan te roken aan
de schoolpoort.
We zouden het fijn vinden als onze schoolomgeving
een voorbeeld wordt. Door niet te roken of te dampen aan de schoolpoort, voorkom je dat kinderen
ook beginnen roken. Want zien roken, doet roken. We zijn er zeker van dat jij dat ook wil: een
gezonde toekomst voor al onze kinderen.
De actie “Rond de school willen wij het rookvrij“ is een initiatief van Generatie Rookvrij. Die
organisatie vindt net als wij dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een rookvrije
omgeving.

Naamtekenen van jassen, truien, mutsen,...
We vinden steeds meer jassen, truien e.d.. Gelieve zoveel mogelijk te naamtekenen.
Zeker jassen, mutsen, handschoenen en sjaals. Deze vinden we heel vaak terug en
kinderen herkennen hun eigen spullen niet altijd. Een naam erin schrijven is dus de
boodschap!

Bewegingstip
Het is herfst! Het is de ideale tijd van het jaar om het bos in
te duiken! Ga met je kind wandelen en spelen in het bos!
Geen bos in de buurt? Het stadspark of een speelpleintje
zijn ook leuke plekken! Laat hen klauteren en klimmen,
rennen en springen. Speel verstoppertje, ga op zoek naar
paddenstoelen (maar pluk ze niet!), zoek nootjes en mooie
blaadjes. Terwijl je zoveel plezier hebt, ben je heel wat aan
het oefenen met je kind! Gaan zitten op je hurken,
klimmen, rennen, snel stoppen of van richting
veranderen,... Dat zijn allemaal heel belangrijke
bewegingen! Je kind kan dit niet altijd zomaar vanzelf. Daarom moet het veel bewegen en spelen, zo
worden die bewegingen goed geoefend. En het is nog leuk ook! Dus trek erop uit en geniet van het
samen spelen!

Voorleesweek
Van 21 tot 25 november doen we mee aan de voorleesweek op school! En uiteraard willen we heel
graag de ouders hierbij betrekken. Jullie zullen na de vakantie een briefje ontvangen hierover. Wil je
dus graag komen voorlezen in de klas van je kind? Ga dan maar alvast op zoek naar een leuk boek!
Voorlezen kan zeker en vast ook in een andere taal. Dat maakt het heel interessant voor onze
leerlingen!
Ondertussen kan je via onderstaande voorleesbingo al aan de slag in de vakantie!

Ter info
★ Sport-en-vrijetijdshoekje: nog op zoek naar een kampje voor de herfstvakantie? Of iets leuks
om te doen met de kinderen? Neem dan zeker een kijkje!
★ Volgende vergadering van het oudercomité: maandag 14/11 om 20u
★ Verslag oudercomité
★ Verslag schoolraad

Familienieuws
We nemen afscheid van:
Frans Maes, grootvader van juf Nele (K3C)
Robbe Casteleyn, neef van Mira (L3B) en Lukas (L6A) De Laet
Simonne Bral, moeder van Ingrid De Clercq (opvang) en schoonmoeder van Sammy
Eeckhaoudt (opvang en gemachtigd opzichter)

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
November
Di 1 - Zo 6

Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 7

Instapmoment peuters

Vr 11

Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Di 15

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 18

Presentatiefeest

Wo 23

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

December
Ma 5

Sinterklaas op school

Di 13

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 16

Winterdrink

Do 22

Infomoment instappers

Vr 23

Rapport 2 (hele dag school)

Za 24

Start kerstvakantie

