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Helm op, fluo top!

KALENDER
november
31-4: HERFSTVAKANTIE
7-10: OUDERCONTACTWEEK
8: L3: LINDEBOOMWANDELING
9: PIZZA- EN PASTAVERKOOP
10: KS,L1: THEATER ZUIDERVIS
20 U: OUDERRAAD
11: WAPENSTILSTAND, SCHOOLVRIJE
DAG
17: L4,L5,L6: BIBBEZOEK
18: L2,L4: ZWEMMEN
21: 20 U, L5,L6: OUDERAVOND M.E.G.A.
25: L2,L4: ZWEMMEN

De actie "Helm op, fluo top" start na de herfstvakantie. Nu
de dagen korter worden, komen de fluohesjes weer
tevoorschijn. Kom je te voet of met de fiets naar school,
doe je fluohesje aan. Je verdient er een punt mee. Maar
veel belangrijker is dat je zo veel zichtbaarder bent.

wist je dat...
... er na de herfstvakantie 6 kleuters instappen?
...2 kinderen uit de lagere school voor 5
maanden naar Zuid-Amerika verhuizen? Ze
blijven les volgen met Snappet, onze digitale
methode.

...het subsidiedossier voor de fietsenstalling
ingediend is bij de provincie Vlaams-Brabant? De
ouderraad en de werkgroep verkeer zette hier
zijn schouders onder.
...er zonnepanelen op het afdak van de school
komen? De ouderraad komt voor een groot deel
tussen in de kosten.
...de renovatie van de turnzaal bijna klaar is? De
geluidskwaliteit in de zaal is anders met de
sportvloer waardoor we beslist hebben ook een
geluidsdempend plafond te plaatsen.
...een douche aan de kleutertoiletten is
geïnstalleerd? Heeft je kleuter een ongeluk, dan
kunnen we het snel en hygiënisch oplossen.
...alle kranen van de toiletten vervangen zijn
door drukkranen om verspilling tegen te gaan?
.
...
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Kleuters en hun fiets

Kleuters die 's avonds naar 't
Kloempke gaan EN met de fiets
zijn, kunnen een kaartje aan de
boekentas hangen. Zo weten we
dat de fiets mee moet. Ze zijn
meegegeven met de boekentas.
Vergeet je kind zijn fiets, de leraren
zien dit snel en kunnen bijspringen.

Typles op school

Na de herfstvakantie starten de leerlingen van het vierde
leerjaar met typles. Sinds vorig schooljaar geven we de
typles zelf. Je kind hoeft dus geen dure typcursus meer te
volgen na de schooluren.
We zoeken nog 12 toetsenborden. Heb je een toetsenbord
dat je kan aansluiten op een PC of laptop en je gebruikt
het niet meer?
We gebruiken het graag voor onze lessen. De kinderen van
het vierde zullen je heel dankbaar zijn.
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Spelen in het speelbos
.

Na de vakantie mogen de kinderen in het speelbos spelen. Het speelbos is nog
niet helemaal volgroeid. Toch willen we niet langer wachten.
Maar dan is het wel belangrijk dat je kind aangepast schoeisel en kledij draagt.
Heb je laarzen op overschot, breng ze mee naar de klas. Gebruik je je laarzen ook
in het weekend, dan draagt je kind ze wanneer hij in het speelbos mag spelen.
Wie speelt in het speelbos of op het voetbalveld?
Maandag: L2,L3
Dinsdag: L5,L6
Donderdag: K3,L1
Vrijdag: L4
De kleuters kunnen alle middagen op de steps, loopfietsen en gewone fietsen
spelen.

Wil je iets bespreken?
Je kind komt naar huis met verhalen over de klasdag. Soms vertelt hij ook dat het
is fout gelopen met een klasgenoot. Vind je het nodig dat dit verder aangepakt
wordt? We staan dan graag klaar voor je en zoeken samen naar een oplossing.
We vragen om niet naar andere ouders te stappen met verhalen over hun kind.
Ouders zijn niet op school en kunnen gebeurtenissen op school dus ook niet
oplossen. De leraren kunnen dat wel. Wanneer het nodig is, nemen we zelf contact
op met ouders.
Spreek ook geen kinderen aan op de speelplaats over hun gedrag. Dit geeft een
onveilig gevoel aan kinderen. Spreek de leraar aan en gaan samen op weg naar
een oplossing.
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