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Na de herfstvakantie gaan we in de lagere school testen of we de leerlingen na de speeltijd zelf naar de klas kunnen laten gaan zonder eerst in de rij te gaan staan.
Waarom testen we dit?


We willen nagaan of leerlingen zelf deze verantwoordelijkheid kunnen nemen en rustig van de speelplaats tot in de klas kunnen gaan. We proberen dit om 10.30u, 13.30u en 14.40u.



We willen nagaan of we hiermee tijd winnen en dus vlugger in de klas aan de slag kunnen.

Uiteraard gaan we hierbij doordacht tewerk. De leerlingen werden vandaag op de hoogte gebracht van dit
proefproject. We stelden ook een aantal regels op die zeker te volgen zijn, we maakten deze duidelijk in een
instructiefilmpje dat in alle klassen werd getoond.
Om 8.30u verwachten we de leerlingen wel met hun boekentas in de rij.
Het proefproject loopt tot en met de kerstvakantie, hierna zal
met het hele team bekeken worden of we hiermee definitief
kunnen doorgaan vanaf januari, of dat we moeten terugkeren
naar de huidige situatie. We zijn allemaal benieuwd!

Leerlingenraad
Er werd een nieuwe leerlingenraad
samengesteld voor dit schooljaar.
De raad zal vergaderen onder leiding
van Juf Katrin en Meester Geert. We hopen op een
enthousiaste groep met veel frisse ideeën!

Herinnering
Vanaf maandag 6 november
verwachten we dat al onze
leerlingen hun fluo-hesje
dragen op de weg van en
naar school. We zullen ook
met de hele school acties
organiseren om het dragen van het hesje
te stimuleren.

De herfst is de voorbode.
Bomen die hun vruchten loslaten.
Bladeren die op de aarde vallen.
Wij, mensen, zijn eindig.
We staan allen voor de moeilijke opdracht om te
leren loslaten.
Om afscheid te leren nemen.
Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen.
Laten we aanvaarden.
Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde,
van het geluk van kleine dingen.

Herfstvakantie
van maandag 30/10 tot en met vrijdag 3/11.
We verwachten de leerlingen uitgerust op
school terug op maandag 6/11.

KLEUTERSCHOOL
Datum
Maandag 6 november
Dinsdag 14 november

Activiteit

Voor wie?

Instap nieuwe kleuters

Berengrot, vogelnestje

Bib bezoek

Boomhut, elfenbos

Leerlingen van het middelbaar komen expressief voorlezen.

Alle kleuters
Boomhut, berengrot, vogelnestje, vuurtoren, vlindertuin, bijenkorf, duikboot

Individueel oudercontact
Donderdag
16 november

Vrijdag 17 november
Maandag 20 november
tot vrijdag
24 november
Dinsdag 21 november
Donderdag
30 november

Grootouders mogen meespelen in de klas. Uitnodiging volgt nog.
Grootouders mogen op bezoek komen van 8.30u
tot 9.40u

Vuurtoren, duikboot
vlindertuin

Grootouders op bezoek in de klas

Berengrot, vogelnestje

Grootouders op bezoek van 8.30u tot 9.30u

Bijenkorf

Juf Matan doet stage in ons klasje

vogelnestje

Leerlingen van het middelbaar komen expressief voorlezen

Alle kleuters

Integratievoormiddag met eerste leerjaar

Boomhut, elfenbos

Vogelnestje - juf Klaar en
juf Daniella


grootouders



boekjes, voorleesweek



speelgoed, schoenen

Boomhut - juf Katrin

Elfenbos - juf Nelly



grootouders



grootouders



speelgoed



speelgoed



Sint en Piet



Sint en Piet

Vuurtoren - juf Katleen en juf
Kirsten
Bijenkorf - juf Ann


grootouders



wie het
schoentjes
past



Berengrot - juf Mieke


grootouders



boekjes, voorleesweek



speelgoed, schoenen

Sinterklaas op bezoek

Duikboot - juf
Marina


grootouders



Sint



grootouders



Sint

Vlindertuin - juf Ilse


Jules is jarig



grootouders



schoenen



Sint en Piet

LAGERE SCHOOL
maandag 6 november 2017
dinsdag 7 november 2017
woensdag 8 november 2017
donderdag 9 november 2017
vrijdag 10 november 2017
maandag 13 november 2017

dinsdag 14 november 2017

woensdag 15 november 2017
donderdag 16 november 2017
vrijdag 17 november 2017
maandag 20 november 2017

dinsdag 21 november 2017

Octopus: fluohesjes verplicht tot aan de paasva-

alle klassen

Sport en Spel

2b

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 1AB + 3AB + 5AB
Stage in 2a door juf Elke (tot vrijdag 10 novem-

2a

Labo: leren afval beheren op school (NM)

1a + 1b

Sport en Spel

4a + 4b + 6a + 6b

Sport en Spel

2a

Herfstwandeling Vrijbroekpark

1ste graad

Sport en Spel

1a

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 2ab + 4ab + 6ab
Bib: Rugzak en kaart MB

3a + 3b

SVS Korfbal: namiddag !

1a + 1b +2a + 2b

Sport en Spel

3a + 3b + 5a + 5b

Sport en Spel

1b

Medisch onderzoek

3b

Stage in 2a door juf Elke (tot vrijdag 24 novem-

2a

Voorleessessie Bib Boom

2a

Sport en Spel

2a

Voorleessessie Bib Boom

2b

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 1AB + 3AB + 5AB
donderdag 23 november 2017

vrijdag 24 november 2017

maandag 27 november 2017

dinsdag 28 november 2017

Sport en Spel

4a + 4b + 6a + 6b

Sport en Spel

2b

Bib: boeken + kaart in rugzakje, regenjas !

4a + 4b

Vlaamse kermis 1B (NM)

6a + 6b

Juf Tine op bijscholing (VM)

1b

Film: Uilenbal 09.30u.

1a + 1b +2a + 2b

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 2ab + 4ab + 6ab
Voorstelling over de continenten door het middel- 3b

donderdag 30 november 2017

Integratie-activiteit met 3de kleuterklas

1a + 1b

Bib: boeken + kaart in rugzakje

2a + 2b

Medisch onderzoek
Sport en Spel

3a
4a + 4b + 6a + 6b
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Leerlingenhoekje door het zesde leerjaar

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandelijks op pad in de school om een kleine reportage te maken
voor deze krant.

Het vijfde leerjaar heeft op 19 oktober hier op school een workshop gekregen over
robots.
Ze hebben heel wat spelletjes gespeeld met de robots. Maar daarna kwam het echte
werk, ze mochten zelf een robot maken! Ze moesten dingen op een micro-chip programmeren met de computer. Ze vonden het heel erg leuk en waren echt heel enthousiast.
Jullie journalisten: Lalita en Imrane uit 6B.

Inschrijvingsprocedure :
Kinderen geboren in 2016 die een broer of zus hebben bij ons op school kunnen zich inschrijven
vanaf 1 september 2017 tot en met 28 februari. Van 5 maart 2018 t.e.m. 16 maart 2018 is er een voorrangsperiode voor (niet)-indicatorleerlingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar. Voor de andere geboortejaren en leerjaren zijn er vrije inschrijvingen.
Op 19 maart 2018 starten de vrije inschrijvingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar.
Vrije plaatsen op onze school :
kinderen van het geboortejaar 2012 : 0 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2013 : 1 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2014: 3 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2015 : 11 vrije plaatsen
kinderen va het geboortejaar 2016: 47 vrije plaatsen
leerlingen voor het eerste leerjaar : 7 vrije plaatsen
Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de directie
via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be
Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.

