NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Beste ouder
Start u de maand ook met pannenkoekjes aan de familietafel (Lichtmis)?
Februari is immers de maand bij uitstek om te tonen dat we elkaar graag zien, meer tijd te
besteden aan vriendschap én nog meer te gaan voor verdraagzaamheid en respect!
Omdat goede communicatie daarbij een belangrijke basis is, willen we u als ouder hierover
bevragen. Hierbij dus een warme oproep om een kort vragenlijstje over de
schoolcommunicatie via onze nieuwsbrief in te vullen via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWLyyosRX8_6n9PEWhDnv2U4f9pBA5KM4u43
-qJTrksonHUw/viewform
Alvast bedankt!
Samen groeien! Samen verder!
Met vriendelijke groeten
Ingrid Van Roy & Rose Vanhese
Directeurs basisonderwijs

SCHOOLKALENDER – volledig overzicht via http://sintlievens.eu/basisschool/agenda
02-09/02
03/02

We kiezen kleur tegen Pesten!



06/02




INFO-OCHTEND SECUNDAIR ONDERWIJS voor leerlingen en ouders:
Amerikalei 32, aanvang om 10.00 uur stipt (einde: 13.00 uur).
INFODAG voor nieuwe leerlingen basisonderwijs (10.00-17.00 uur)
Dikke truiendag http://dikketruiendag.be/
Safer Internet Day https://www.ketnet.be/quiz/safer-internet-dayben-jij-een-gediplomeerd-surfer

12-16/02
23/02

Krokusvakantie
Ouderfuif – Save the date!

28/02

L1: Letterfeest met ouders

01-31/03: jeugdboekenmaand http://www.jeugdboekenweek.be/
01/03: complimentendag
05-09/03: week van de vrijwilliger
19/03: vaderdag
29/03: oudercontact lagere school op afspraak (16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur) -info volgt

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
MEDEDELINGEN
Directie Basisonderwijs
Terugblik op januari

Supertof aanbod van de
Kinderboekenjury op school!
Dank aan alle vrijwillige ouders!

Onze vriendendagen…
Een groot succes!
Iedereen geniet
en
groeit samen!

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Extra IN THE PICTURE


Opbrengst grootouderfeest en wafelverkoop
Met de opbrengst van het grootouderfeest
kocht de kleuterschool deze spelpanelen
aan. Hartelijk bedankt!

Met de opbrengst van de wafelverkoop kan de
lagere school verkeersborden aankopen om
een verkeersparcours te kunnen creëren in
onze lessen ‘fietsvaardigheid’ en ‘veilig in het
verkeer’. Vriendelijk bedankt!

OPROEP van de maand


Ouderfuif – 23/02/2018
Zie uitnodiging in bijlage, a.u.b.
WE VERWACHTEN GRAAG VEEL
OUDERS VOOR EEN GEZELLIGE
BABBEL EN/OF EEN DANSJE!
HOE MEER ZIELEN,
HOE MEER VREUGD!
NIET TWIJFELEN!
   GEWOON DOEN   

WEETJE van de maand


Skillz vzw
Deze organisatie, die extra activiteiten voor onze school verzorgt, kwam positief in
het nieuws: https://skillzvzw.box.com/s/05dbjnirb3rmmuv8i0kquvj8bqp041cz



Spelend rekenen
Op zoek naar leerzame rekenspelletjes om gezellig samen met uw
kind spelen?
Een tip: https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Zorgcoördinatie
Op maandag 29 januari 2018 gingen we
officieel van start met ‘STIP IT’! De
bedoeling van deze actie is om op een
ludieke manier kinderen weerbaar te maken
tegen pesten.
Om deze campagne extra kracht bij te
zetten, kozen wij er alvast voor om het
woordbeeld ‘STIP IT’ te vormen samen met
onze leerlingen op speelplaats E.
Verder willen wij u ook meegeven dat de leerlingen zelf actief kunnen deelnemen aan
deze actie door vier stippen op hun hand te zetten. Wanneer ze dit doen, gaan ze akkoord
met de vier basisafspraken tegen pesten en trachten ze deze ook bewust na te leven.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/04/tinne-oltmans-trekt-met--stip-it--ten-strijdtegen-pesten-tijden/

Logistieke coördinatie
Op dit moment zijn er nog steeds veel werken bezig in de buurt van onze
schoolomgeving.
We zijn er ons van bewust dat dit de bereikbaarheid van onze school
bemoeilijkt.
Mogen we vragen om –in de mate van het mogelijke– uw kind(eren) naar
school te brengen langs de juiste schoolpoort? Dank voor uw begrip!
Ouders die zelf met de fiets zijn parkeren deze best voorbij de schoolpoort waar er nu een
bredere strook is om je fiets te plaatsen. Ook aan de overzijde van de straat is er
parkeermogelijkheid voor de fiets!

Met vragen of bedenkingen kan u steeds bij ons terecht!
Samen sterk! Samen verder!

