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

NIEUWSBRIEF: DECEMBER 2018

Dit wordt onze laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. We willen jullie vooral
danken voor het vertrouwen en de goede samenwerking gedurende het voorbije
jaar 2018.
We wensen jullie een heel gezellig Kerstfeest en een voorspoedig 2019!

LESTIJDENPAKKET KLEUTERSCHOOL
Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 (!) zal berekend worden met het aantal
ingeschreven kleuters op 1 februari 2019. Alle kleuters, die 2 jaar en 6 maanden jong worden voor
1 februari 2019 kunnen tijdens de komende weken ingeschreven worden én meetellen voor het
volgende (!) schooljaar. Wij vragen daarom dat alle ouders, die een kindje van die leeftijd hebben,
hun kleuter zeker voor 1 februari 2019 zouden inschrijven. Wij danken je voor je steun en
medewerking.

KINDERVIERINGEN

Op zondag 2 december zijn er kindervieringen om 09.30 u. én om 11.00 u. in de kerk van SintBaafs. De parochie nodigt alle kinderen en jonge gezinnen uit om mee te vieren. Het is meteen ook
de tweede viering voor de eerstecommunicantjes van onze Emmaüsparochie.
Op maandag 24 december is er om 18.00 u. ook een kinderkerstviering in de Sint-Baafskerk
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SINT OP SCHOOL
Op dinsdag 4 december verwelkomen we met z’n allen de
Sint!

OUDERRAAD

Op woensdag 5 december om 20.00 u gaat de algemene vergadering van de ouderraad door.

KOM EN KIJKDAG

Op vrijdag 7 december staan de deuren open voor nieuwe peuters. Dit gaat door in de peuterklas
van 15.30 u-16.30 u.

PROEFWERK LAGER
De proefwerkenperiode voor L5 en L6 loopt tussen vrijdag 7 en vrijdag 14
december.
L4 start op maandag 10 december en eindigt op vrijdag 14 december.
De kinderen krijgen een toetsenplanning mee. We wensen alle kinderen van L4,
L5 en L6 veel succes tijdens die periode. Een goede nachtrust doet wonderen.
Samen met alle leerkrachten duimen we voor een goed en vlot verloop.

OUDERCONTACT VOOR KLEUTER en LAGER
Je bent van harte welkom op het oudercontact. Je kreeg hiervoor een brief met de uurregeling.
De kleuters die na school niet worden opgehaald, gaan naar Kakelbont. De leerlingen in de lagere
school hebben speelstudie tot 17.00 u op de grote speelplaats. Nadien gaan de kinderen mee met
de rij naar Kakelbont. Er kunnen dus geen kinderen zonder ouders nablijven op school.
De oudercontacten worden zowel voor het kleuter als het lagere in de klassen
georganiseerd.

REGELING OUDERCONTACTEN DECEMBER
Dinsdag 11 december

Peuter + K1, K2 en K3 in de klassen

Dinsdag 18 december

L1, L2, L3, L4, L5 en L6 in de klassen
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WARMSTE WEEK
De week voor Kerst wordt ook dit jaar de Warmste Week. In die week zorgt
iedereen voor iedereen! Ook wij willen met onze school een steentje bijdragen
door lokale goede doelen financieel te steunen. We kozen 2 organisaties die
de strijd aangaan tegen armoede in Brugge: MamaStart en Ûze Plekke.
We maken er zelfs een warmste maand van die we ‘gezellig’ afsluiten op onze
kerstmarkt met stemmige optredens en een feeërieke markt op 20 december
vanaf 17 uur (uitnodiging volgt begin december). Noteer de datum alvast in
jouw agenda.
Tijdens de Advent organiseren we verschillende financiële acties die de komende weken via de
klasleerkrachten worden bekend gemaakt (bv: carwash, lievelingsliedjes aanvragen, koekjes- of
wafelbak, kaartjes, hapjes, bloemstukjes maken en verkopen voor het goede doel,…)
Ook de opbrengst van de kerstmarkt gaat naar MamaStart en Ûze Plekke.

KERSTMARKT
Ook dit jaar zetten we de deuren van basisschool Immaculata wijd open.
We nodigen je van harte uit op de derde editie van onze kerstmarkt
“Lichtjes gezellig” (… omdat alle goede dingen uit 3 bestaan).
Op donderdag 20 december 2018 verwelkomen we je met open armen
vanaf 17.30 u. tot ongeveer 22.00 u. Natuurlijk kun je ook eens
binnenspringen op het uur dat je past.
We willen er op deze donkerste dagen van het jaar een lichtjes gezellig
feest van maken en de Warmste Week steunen. Het wordt vast nog
warmer met jou erbij!
Wie kan aanmaakhout en brandhout meebrengen naar school voor
de vuurschalen?
Je kan die plaatsen achter het speelhuisje vooraan op de grote speelplaats. Dank je wel!

OPENKLASDAG K3
De openklasdag voor de derde kleuterklas gaat door op woensdag 30 januari 2019! Na de
kerstvakantie wordt de uitnodiging bezorgd.

OPROEP ZWEMKLEDIJ
Mogen wij een warme oproep doen om de voorraad zwemkledij aan te vullen?
Te kleine badpakken of zwembroekjes zijn meer dan welkom. Dank!

BAMBOESTOKKEN GEZOCHT
We zijn nog steeds 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!

VERKEER
 FLUOACTIE
Tof dat zoveel leerlingen zo enthousiast deelnemen! Dagelijks zien we heel
wat kinderen met fluohesje aan. Veilig onderweg van en naar school is wat
we nastreven!
Een pluim voor wie elke dag zijn hesje aanheeft!
De fluoactie loopt door tot eind februari. Op woensdag 27 februari 2019
worden de beloningen uitgedeeld.
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 FIETSCONTROLE VOOR L4, L5 EN L6
-

Woensdag 14 november werden er 75 fietsen gecontroleerd
o De preventiedienst hield deze keer geen rekening met het
type fiets. Alle fietsen werden gecontroleerd als een
gewone fiets (2 remmen, voor- en achterlicht, reflectoren
voor/achter en in de wielen). Dit is de veiligste fiets om
mee naar school te komen.
o 38 fietsen waren volledig in orde
o De meest voorkomende onderdelen die ontbraken bij de andere fietsen waren:
 een goed zichtbare reflector vooraan
 een goed zichtbare witte reflecterende strook aan weerszijden van elke
band en/of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel
 lichten voor en achter

 RIJ NAAR KAKELBONT
Wegens de soms onveilige situatie (haag, nauw voetpad en inrit werken) aan de Veldstraat is het
veiliger om met de kinderen( K & L) via het voetpad langs de Koning-Albertlaan te stappen. Op
woensdag vertrekt de rij om 12 u.

PRIJSSTIJGING OPVANG VANAF 1 JANUARI 2019
Voor het middagtoezicht komt er vanaf januari 1 cent bij. Dit wordt dan 0,88 euro.
De prijs voor het dommelhoekje (slaapklasje) en de studie wordt dan 1,76 euro.

ALS HET KRIEBELT MOET JE SPORTEN !

Na de kerstvakantie is er enkel Multimove (naschools kleuterturnen) op donderdag. We starten op
donderdag 17 januari met 6 beurten voor K3A. Na de paasvakantie organiseren we 6 beurten voor
K3B.

VOOR

WAT +
BEGELEIDING
Multimove
o.l.v. juf Ruth
Rommel

WANNEER
6 beurten
op donderdag
voor K3A*

EERSTE
LES

PLAATS

17/01

kleuterturnzaal

PRIJS
PER LES
2,50 euro
Met fiscaal
attest

*K3B krijgt na de paasvakantie 6 beurten
Voor het eerste en tweede leerjaar organiseert meester Pieter een basketbalinitiatie voor 5
beurten. Dit voor wie graag wil kennismaken met de sport en spelenderwijs de eerste baltoetsen,
stappen en pasjes wil leren.
VOOR
L1 & L2

WAT +
BEGELEIDING
Basketbalinitiatie
o.l.v. meester
Pieter

WANNEER
5 beurten
op dinsdag
16.10 – 17.00 u.

EERSTE
LES
15/01

Met vriendelijke groeten,
Michel Goeman, directeur
Katrien Mortier en Mathieu Vandevoorde, beleidsmedewerkers
én alle leraren, opvoeders van de basisschool Immaculata
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PLAATS
sportzaal

PRIJS PER
LES
2,50 euro
met fiscaal
attest

BESTELFORMULIER:
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)
01. HULP KERSTMARKT ‘SCHOOLFEEST’ 20 DECEMBER
Dank je wel aan de ouders die reeds hun hulp aanboden. We zijn nog steeds op zoek
naar extra helpende handen:
O
O
O
O
O

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)

Kan volgend materiaal voorzien/uitlenen, waarvoor dank:
O verlichting voor buiten
O verlengsnoeren
O groen (takjes, snoeisel,…)
O aanmaakhout en brandhout
Je kan het groen en het hout plaatsen achter het speelhuisje vooraan op de grote
speelplaats. Dank je wel!
Bestelformulier graag terugbezorgen tegen vrijdag 7 dec a.u.b. Dank!

BESTELFORMULIER:
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)
01. HULP KERSTMARKT ‘SCHOOLFEEST’ 20 DECEMBER
Dank je wel aan de ouders die reeds hun hulp aanboden. We zijn nog steeds op zoek
naar extra helpende handen:
O
O
O
O
O

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)

Kan volgend materiaal voorzien/uitlenen, waarvoor dank:
O verlichting voor buiten
O verlengsnoeren
O groen (takjes, snoeisel,…)
O aanmaakhout en brandhout
Je kan het groen en het hout plaatsen achter het speelhuisje vooraan op de grote
speelplaats. Dank je wel!

Bestelformulier graag terugbezorgen tegen vrijdag 7 dec a.u.b. Dank!
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BESTELFORMULIER SPORTEN NA SCHOOL:
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)
01. SPORTEN KLEUTER EN LAGER (ENKEL VOOR K3A, L1 EN L2)
a. Multimove voor K3A (dinsdag, kleuterturnzaal).
start donderdag 17 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

JA / NEE

b. Basketbalinitiatie voor L1 & L2 (dinsdag, sportzaal):
start 15 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

BESTELFORMULIER SPORTEN NA SCHOOL:
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)
01. SPORTEN KLEUTER EN LAGER (ENKEL VOOR K3A, L1 EN L2)
a. Multimove voor K3A (dinsdag, kleuterturnzaal).
start donderdag 17 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

JA / NEE

b. Basketbalinitiatie voor L1 & L2 (dinsdag, sportzaal):
start 15 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

BESTELFORMULIER SPORTEN NA SCHOOL:
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)
01. SPORTEN KLEUTER EN LAGER (ENKEL VOOR K3A, L1 EN L2)
a. Multimove voor K3A (dinsdag, kleuterturnzaal).
start donderdag 17 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

JA / NEE

b. Basketbalinitiatie voor L1 & L2 (dinsdag, sportzaal):
start 15 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

BESTELFORMULIER SPORTEN NA SCHOOL:
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)
01. SPORTEN KLEUTER EN LAGER (ENKEL VOOR K3A, L1 EN L2)
a. Multimove voor K3A (dinsdag, kleuterturnzaal).
start donderdag 17 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)
b. Basketbalinitiatie voor L1 & L2 (dinsdag, sportzaal):
start 15 januari (5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)
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JA / NEE

