ZING  VECHT  HUIL  BID  LACH  WERK EN BEWONDER
niet zonder ons…

NIEUWSBRIEF: NOVEMBER 2018
De herfstvakantie komt eraan.
We wensen alle kinderen, leerkrachten en ouders een
deugddoende vakantie toe!

HEB JIJ OOG VOOR LEKKERS?
Het departement meldt ons dat onze basisschool net als vorig
schooljaar geselecteerd is om mee te doen aan het project ‘Oog voor
Lekkers’ (zie o.a. www.oogvoorlekkers.be).
Dit betekent dat wij subsidies zullen krijgen om alle kinderen (kleuter
én lager) gedurende 10 opeenvolgende weken (van 5 november
t.e.m. 25 januari) een gratis portie melk én een gratis portie fruit
als tussendoortje te geven op donderdag.
De melk wordt geleverd in literverpakkingen en verdeeld met bekertjes. Het is ook mogelijk om
lactosevrije melk te drinken. Gelieve dit aan de leerkracht te melden.
Het fruit zal gevarieerd worden: enkele keren een appel, mandarijntjes, bananen en wellicht ook
druifjes.
Tijdens die weken zal er geen melk aangerekend worden op donderdag (kleuter) en hoeft u geen
fruit mee te geven op donderdag (kleuter en lager).

ZWEMMEN VOOR L1, L3A, L3B en L5 NA DE HERFSTVAKANTIE
De eerste vrijdag na de herfstvakantie gaan L1, L3A, L3B en L5
zwemmen. De kinderen uit het eerste leerjaar zwemmen voor het
eerst. Ze worden ingedeeld in niveaugroepen. Om deze indeling in
het eerste leerjaar te kunnen maken, zouden de zwemleerkrachten
graag wat informatie over jouw kind krijgen (zie aparte brief)
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NAAR HUIS GAAN VOOR HET LAGER
Na schooltijd is er een begeleide rij naar de kerk. Zowel kinderen die
alleen naar huis gaan om 11.40 of om 15.55 u. (15.10u. op vrijdag), als
kinderen die meegaan met de rij, verzamelen op de middenspeelplaats.
Een leerkracht begeleidt hen via de middenspeelplaats naar de
fietsenstalling en de poort. De ‘blauwe’ deur (doorgang aan het
secretariaat) wordt op dat moment niet gebruikt. Alvast bedankt om
hier samen met jouw kind rekening mee te houden.

STUDIE NA DE HERFSTVAKANTIE
In de voorbije maanden gingen de kinderen van L1, die niet afgehaald werden, om 16.10u naar
Kakelbont waar ze nog even konden spelen. Vanaf maandag 5 november blijven deze kinderen op
school en volgen ze studie tot 17.00 u. Om 17.10 u. vertrekt de rij naar Kakelbont. Je kan jouw
kind tijdens de studie afhalen in de klassen die vermeld staan in het schema. De klassen zijn te
bereiken via de kleuterspeelplaats, kleuterzaal en gang naar boven.
Dag
Plaats

Maandag
L1B
Klas van juffrouw
Kristel

Dinsdag
L2A
Klas van juffrouw
Sylvie (naast L1B)

donderdag
L1B
Klas van juffrouw
Kristel

vrijdag
Speelstudie op
de grote
speelplaats

Voor de andere leerjaren wijzigt er niets.
Op dinsdag 6 en dinsdag 20 november is er voor het lager speelstudie op de grote
speelplaats.

FAIRTRADE
Onze school mocht ook dit jaar
(zevende maal) het label voor
FAIRTRADE-school gaan afhalen in
het stadhuis. We zijn heel fier dit
label in ontvangst te mogen
nemen. Wij promoten met onze
school de eerlijke handel. Op
vrijdag 12 oktober was er een FAIRTRADEmarkt op de speelplaats
van de lagere school. De opbrengst bedroeg 618 euro t.v.v. Oxfam Wereldwinkel!
Dankjewel aan alle kinderen en ouders voor de talrijke opkomst! Er werd heel wat gerekend en
verhandeld! Extra leuk als je weet dat je hierbij meehelpt aan het goede doel: eerlijke handel!

KINDERVIERINGEN IN DE SINT-BAAFSKERK
De kindervieringen ter voorbereiding op de eerste communie gaan door op zondag 4 november
2018 om 09.30 u. en om 11.00 u in de Sint-Baafskerk. Van harte welkom!
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VERKEERSEDUCATIE

Afgelopen schooljaar hebben we samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) gewerkt
rond verkeer op school. De verkeerseducatie, de Grote Verkeertoets, het Grote
Voetgangersexamen, het uitreiken van verkeersbrevetten, fietsencontroles en een activiteit met
de tuimelwagen,… waren delen van het project.
Onze inzet werd beloond met een zilveren medaille! Daar zijn we uiteraard heel trots op!!

 FLUOACTIE
Binnenkort kleurt onze school weer helemaal fluo!!
Omdat we veiligheid belangrijk vinden en omdat we met het aanleren van
goede gewoontes niet vroeg genoeg kunnen beginnen, starten we na de
herfstvakantie met onze fluoactie voor de volledige basisschool! Op
maandag 5 november 2018 nemen zowel de kleuters als de leerlingen
van de lagere school deel aan het startmoment. De nieuwe leerlingen
krijgen een eigen hesje cadeau. Wie dit wenst, kan eventueel een extra
hesje aankopen op het secretariaat (prijs = 5 euro).
Gedurende de maanden november, december, januari en februari verwachten
we de kinderen dagelijks met hun hesje.
Af en toe zal er een steekproef worden genomen. Wie op dat moment zijn hesje
aan heeft, kan een stickertje op zijn kaart verdienen.
Er worden 10
steekproeven genomen gedurende deze maanden. Wie op het einde van de rit
minimum 8 van de 10 stickers ontvangen heeft, dingt mee voor een beloning.
Tijdens het slotmoment op woensdag 27 februari 2019 worden de beloningen
uitgedeeld. De kleuters krijgen allen een beloning. Er kan nog een extra
beloning verdiend worden voor degenen die 10 stickers hebben op de kaart. Er
wordt dan tijdens het slotmoment een naamkaartje uitgeloot en kan een leerling
of kleuter een extra prijs krijgen.

 FIETSCONTROLE VOOR L4, L5 EN L6
Op woensdag 14 november organiseren we in samenwerking met de
preventiedienst
van
de
stad
Brugge
en
de
politie
een
preventieve fietscontrole. Kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar
komen indien mogelijk die dag met de fiets naar school. De kinderen
krijgen hun controlekaart na de controle mee naar huis.

11 NOVEMBER
We herdenken Wapenstilstand op 11 november. In heel wat klassen zal
er gewerkt worden rond de oorlog.

START MULTI MOVE EN VOETBAL OVER DE MIDDAG
Na de herfstvakantie start de lessenreeks kleuterturnen (Multi-Move) voor K3 (5 lessen) een
weekje later op 13 en 15 november. Ook voetbal over de middag voor L5 start op 13
november (5 lessen).
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INFOAVOND OVER VISIE & KIJK OP GOED ONDERWIJS
Op dinsdag 13 november nodigen we jullie van harte uit op onze infoavond over onze schoolvisie
en kijk op goed onderwijs. Wat betekent ZILL? Welke projecten organiseren we? Hoe
differentiëren we? Wat bedoelen we met ‘persoonlijke aanpak’? Hoe gezond en veilig is onze
school? Je krijgt die avond een duidelijk antwoord op deze en vele andere vragen. Graag tot dan!

ONDERWIJS KI KIJI
OUDERRAAD
We heten alle nieuwe leden van de ouderraad hartelijk welkom!

 SOCIALE MEDIA: ZEGEN OF VLOEK
Op dinsdag 20 november organiseert de ouderraad een lezing over:
‘social media: zegen of vloek? Online kwetsbaarheid – digitale
weerbaarheid. De lezing wordt gebracht door Nele Vanneste. Zij geeft
reeds jarenlang preventie en uitleg over het gebruik van sociale media aan
leerlingen en ouders. Centraal staat het goed informeren over sociale
media met aandacht voor zowel de positieve als negatieve punten. Hoe kan
je als ouders je kinderen helpen zich te beschermen tegen die verregaande
gevolgen? Hoe kan je je kinderen leren hun eigen profielen beter te
beveiligen?
Je kan hiervoor inschrijven door vóór 15 november een e-mail te sturen naar
neledekesel@gmail.com. Vooraf reserveren is nodig om de zaal aan te passen aan het aantal
geïnteresseerden. Deelnameprijs € 5 per persoon, ter plaatse te betalen. De lezing gaat door in
de kleutereetzaal van de school.

 PANNENKOEKENVERKOOP OUDERRAAD
Net als vorig jaar organiseert de ouderraad een pannenkoekenverkoop. Een
actie die we uiteraard warm aanbevelen! De opbrengst hiervan gaat naar de
opfrissing van de kleuterspeelplaats. Verdere info hierover en de mogelijkheid
om pannenkoeken te bestellen, krijgt u met een afzonderlijk brief. Na de
herfstvakantie wordt de brief meegegeven. Op donderdag 6 december zullen
de pannenkoeken verdeeld worden en zullen ook de winnende klassen
bekendgemaakt worden. Eén klas uit het kleuter, één klas van de onderbouw (L1, L2 en L3) en
één klas van de bovenbouw (L4, L5 en L6) maken kans op een prijs. Veel succes!

OPENKLASDAG VOOR PEUTER, K1 EN K2
Op woensdag 21 november 2018 is er openklasdag voor peuter, K1 en K2.

BAMBOESTOKKEN GEZOCHT
We zijn op zoek naar bamboestokken van 60 cm en 120 cm
waarmee we constructies kunnen bouwen.
Wie zo’n stokken niet meer nodig heeft, mag die bezorgen via de
leerkracht aan de school. Alvast heel erg bedankt!
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SCHOOLFEEST : KERSTMARKT
Op donderdag 20 december worden jullie
vriendelijk uitgenodigd op ons schoolfeest. Dit
jaar hebben we gekozen voor een gezellige
kerstmarkt. Alvast van harte welkom!
Voor ons schoolfeest zijn we op zoek naar
partytenten, snoeisel, buitenverlichting,
lampenkappen, snoeren,…. Ouders of
grootouders die een handje willen komen
helpen voor de op- en afbouw of de avond zelf
aan de bar, zijn meer dan welkom. Je kan het
bestelstrookje invullen, het meedelen aan de
leerkracht van jouw kind of mailen naar katrien.mortier@basisschoolimmaculata.be,
mathieu.vandevoorde@basisschoolimmaculata.be
Alvast heel erg bedankt!

KOM-EN KIJKDAGEN VOOR NIEUWE PEUTERS
Na de herfstvakantie komen er nieuwe peuters bij in K1C, de klas van
juffrouw Joke en juffrouw Séverine. We wensen jou en jouw kind een
goede start toe! De komende instapperiodes en kom- en kijkdagen lees je
hieronder.

GEBOREN t.e.m.

KOM-EN-KIJK

INSTAPMOMENT

PERIODE

7 juli 2016

7 december 2018

7 januari 2019

na de kerstvakantie

1 augustus 2016

18 januari 2019

1 februari 2019

vanaf 1 februari

11 september 2016

15 februari 2019

11 maart 2019

na de krokusvakantie

23 oktober 2016

22 maart 2019

23 april 2019

na de paasvakantie

3 december 2016

17 mei 2019

3 juni 2019

na Hemelvaartsdag

2 september 2019

na de zomervakantie

2 maart 2017
4 mei 2017

18 oktober 2019

4 november 2019

na de herfstvakantie

6 juli 2017

6 december 2019

6 januari 2020

na de kerstvakantie

Met vriendelijke groeten,
Michel Goeman, directeur
Katrien Mortier en Mathieu Vandevoorde, beleidsmedewerkers
én het team van basisschool Immaculata
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BESTELFORMULIER
De nieuwsbrief van november werd gemaild naar het adres dat je bij inschrijving hebt opgegeven.
Mevrouw/Mijnheer ___________________________________________ ouder van
_______________________________________________ uit ______________ (klas)
01. HULP KERSTMARKT ‘SCHOOLFEEST’ 20 DECEMBER
O
O
O
O
O

Kan op volgende momenten een handje helpen, waarvoor dank:
maandagNAMIDDAG 17 december (opbouw)
dinsdagNAMIDDAG 18 december (opbouw)
woensdagNAMIDDAG 19 december (opbouw)
donderdagAVOND 20 december tijdens de kerstmarkt zelf (hulp aan de bar)
vrijdagVOORMIDDAG 21 december (afbouw)

O
O
O
O
O

Kan volgend materiaal voorzien/uitlenen, waarvoor dank:
partytent(en) aantal _____
verlichting voor buiten
lampenkappen
verlengsnoeren
groen (takjes, snoeisel,…)

02. NIEUWJAARSBRIEVEN (enkel voor de lagere school & niet verplicht!) à 0,75 euro: _____ ex
Handtekening ouder: ……………………………………………………………
Bestelformulier graag terugbezorgen op maandag 5 november 2018. Dank!

BESTELFORMULIER
De nieuwsbrief van november werd gemaild naar het adres dat je bij inschrijving hebt opgegeven.
Mevrouw/Mijnheer ___________________________________________ ouder van
_______________________________________________ uit ______________ (klas)
02. HULP KERSTMARKT ‘SCHOOLFEEST’ 20 DECEMBER
O
O
O
O
O

Kan op volgende momenten een handje helpen, waarvoor dank:
maandagNAMIDDAG 17 december (opbouw)
dinsdagNAMIDDAG 18 december (opbouw)
woensdagNAMIDDAG 19 december (opbouw)
donderdagAVOND 20 december tijdens de kerstmarkt zelf (hulp aan de bar)
vrijdagVOORMIDDAG 21 december (afbouw)

O
O
O
O
O

Kan volgend materiaal voorzien/uitlenen, waarvoor dank:
partytent(en) aantal _____
verlichting voor buiten
lampenkappen
verlengsnoeren
groen (takjes, snoeisel,…)

02. NIEUWJAARSBRIEVEN (enkel voor de lagere school & niet verplicht!) à 0,75 euro: _____ ex
Handtekening ouder: ……………………………………………………………
Bestelformulier graag terugbezorgen op maandag 5 november 2018. Dank!
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