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

NIEUWSBRIEF: JANUARI 2019
Wij wensen jou, je gezin en familie een sprankelend 2019 toe!
Dat we samen op school en daarbuiten een boeiend jaar mogen
beleven! Dank voor de samenwerking en het vertrouwen!

KERSTMARKT
Ook dit jaar zetten we de deuren van basisschool Immaculata wijd open.
We nodigen je van harte uit op onze kerstmarkt “Lichtjes gezellig”, t.v.v.
MamaStart en UzePlekke.
Op donderdag 20 december 2018 verwelkomen we je met open armen:
vanaf 17.30 u.
We willen er tijdens 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!
We danken alle ouders die ons hielpen bij de voorbereiding, de praktische
uitwerking, … van ons schoolfeest. Zo mogen samenwerken, geeft een warm gevoel!

PEUTERKLAS
Na de kerstvakantie groeit de peutergroep verder aan. Vanaf 7 januari schakelen we daarom een extra juf
in tijdens de voormiddagen. De school koopt hiervoor 16/24 aan. Juf Joke en juf Jorijn zullen vanaf dan
intens samenwerken. Juf Jorijn heeft reeds vaak in onze school gewerkt. Joke en Jorijn zullen de twee
lokalen (peuterklas en slaapklas) gebruiken en aan co-teaching doen. De klassikale momenten (onthaal,
fruit, ...) zullen met vaste groepjes gebeuren. Voor de doorschuif- en keuzeactiviteiten zullen de twee
lokalen tegelijk gebruikt worden. Poppenkast, tiktak, kamischibai, … zullen samen gebeuren. Zo leren beide
juffen alle kinderen kennen en worden de kinderen optimaal begeleid.
Juf Annelies, de kinderverzorgster, blijft ook iedere voormiddag op post voor de verzorgende taken.

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 jouw steun en medewerking.

KOM- & KIJKDAGEN VOOR NIEUWE PEUTERS & KLEUTERS
Op volgende vrijdag organiseren we een kom- en kijkdag in de peuterklas (K1C) voor nieuwe peuters:
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

Van harte welkom op deze vrijdagnamiddagen:
18 januari 2019,
15 februari 2019,
22 maart 2019,
17 mei 2019,
telkens van 15.30 tot 16.30 u.

KINDVRIENDELIJKE VIERINGEN

Kerstkinderviering Emmaüsparochie kerk Sint-Baafs: ‘Kind van vrede'.
Op Kerstavond, maandag 24 december, is er om 17.30 u. in de kerk van Sint-Baafs een kerst-kinderviering
voor kinderen, voor jonge gezinnen, en voor alle mensen die even willen stilstaan bij wat Kerstmis kan
betekenen. We maken tijd om het geboorteverhaal van Jezus opnieuw te beluisteren.
Dit verhaal wordt door de kinderen eenvoudig uitgebeeld: met engelen die een blijde boodschap brengen,
met herders en hun schaapjes, met Maria en Jozef, met een herbergier die toch een slaapplaats vindt, met
een kindje dat geboren wordt… In het kerstverhaal vinden we een oproep om in ‘vrede’ te blijven geloven.
Het feest van Kerstmis, van vrede en verbondenheid met alle mensen van goede wil, beleven we rond de
tafel van Jezus.
Je bent heel hartelijk welkom om met ons mee te vieren.

Gezinsviering in de kerk van Sint-Godelieve
Op maandag 24 december is er om 16.30 u. ook een gezinsvriendelijke kerstviering in de kerk van SintGodelieve (Sint-Michielslaan).

OUDERRAAD
De volgende activiteiten staan op het programma:
Januari 2019
Dinsdag 15 januari
20.00 u.: algemene vergadering
Maart 2019
Zaterdag 16 maart

Kaas-, wijn- en Breughelavond (flyer volgt)

April 2019
Zondag 28 april

Gezinswandeling

OPBRENGST PANNENKOEKENVERKOOP
De pannenkoekenverkoop was een groot succes! Een grote
dankjewel daarvoor!
De winnende klas voor het kleuter is 1KB. In het lagere won L1B
voor de onderbouw en L4A voor de bovenbouw. Vrijdag 14
december trakteerde de ouderraad voor die klassen op
pannenkoeken met chocolademelk. Een grote proficiat aan de
winnende klassen!! Een grote dankjewel aan de ouderraad voor de
organisatie en steun!
De totale opbrengst bedroeg 4337,50 euro. Dit mooie bedrag zal
gebruikt worden om de kleuterspeelplaats van nieuwe speeltoestellen te voorzien. Een grote dankjewel voor
jullie steun.

PRIJZEN
Op 1 januari 2019 worden de prijzen voor opvang geïndexeerd. Dit zijn de nieuwe prijzen:
middagtoezicht: 0,88 euro per beurt (met fiscaal attest)
studie: 1,76 euro per beurt (met fiscaal attest)
slaapklasje: 1,76 euro per beurt (met fiscaal attest)

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

STUDIE NA DE KERSTVAKANTIE
De studie voor L1, L2 en L3 kun je het best bereiken via de kleuterspeelplaats of de nieuwe traphal op de
sportspeelplaats.
STUDIE
MAANDAG
DINSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

L1
Lokaal L1B
Lokaal L3A
Lokaal L1B

L2
L3
Lokaal L2B
Lokaal L2A
Lokaal L2B
Lokaal L2A
Lokaal L2B
Lokaal L2A
Eetzaal en grote speelplaats

L4-6
Eetzaal
Eetzaal
Eetzaal

VERKEER
-

-

We vragen om niet dubbel te parkeren en kinderen niet op straat af te zetten in de file voor het
zebrapad. Zo wordt het verkeer niet gehinderd en is er geen gevaar bij het oversteken. Alvast
bedankt!
We doen een warme oproep om de kinderen te blijven stimuleren een fluohesje te dragen tijdens de
donkere wintermaanden. Onze prioriteit blijft: ‘veilig in het verkeer, heen en terug naar school’.
Sam de verkeersslang : de verkeersweek gaat door van 13 t.e.m. 17 mei 2019 voor alle
kleuterklassen en lagere school
Verkeersweek en verkeersbrevetten 14 mei t.e.m. 17 mei 2019 voor derde kleuter en lagere
school met Sam de Verkeersslang.

L6 INFO SECUNDAIR ONDERWIJS
Op dinsdag 29 januari 2019 organiseren de zes gewone basisscholen van de
scholengemeenschap
‘Basisscholen
Sint-Lodewijkscollege
Brugge’
een
informatieavond over de structuur van het secundair onderwijs, voor de ouders
van L6, in het auditorium van de VLM, Velodroomstraat 28: de uitnodiging werd
reeds bezorgd.
Vanaf eind januari organiseren de secundaire scholen van ons schoolbestuur
(Sint-Lodewijk Brugge vzw) aanvullende informatiemomenten. Tijdens zo’n
avond stelt iedere school apart haar eigen pedagogische aanpak en haar studierichtingen voor. Deze
infomomenten gaan door in de betrokken scholen:
infoavond in OLVH en Spes Nostra op maandag 28 januari 2019 om 20.00 u.: Doornstraat 3.
infoavond in VHSI op donderdag 31 januari 2019 om 19.00 u.: Spoorwegstraat 14.
infoavond in St-Lodewijkscollege op maandag 4 februari 2019 om 19.00 u.: Magdalenastraat 30.
infoavond in Immaculata Secundair op dinsdag 26 februari 2019 om 20.00 u.: Veldstraat 2.
Meer info over die secundaire scholen vind je op www.scholengroep-sint-lodewijk.be.
Wie op het thuisadres informatie wil ontvangen over het studieaanbod van de katholieke secundaire scholen
uit de regio Brugge, kan zich nog steeds registreren via https://goo.gl/forms/roILjV0bh5AuXu0K2.

OVERZICHT BELANGRIJKE DATA
U vindt de belangrijke data van onze school ook terug op de schoolwebsite www.basisschoolimmaculata.be
bij “kiosk” (Jaarkalender basisschool Immaculata).
-





Belangrijke data:
o 15 januari 2019: start naschools turnen (basketbalinitiatie)voor L1 en L2
o 17 januari 2019: naschools turnen K3A
o Naschools turnen voor K3B start na de paasvakantie!!
o Zaterdag 27 april 2019: infovoormiddag voor nieuwe peuters, kleuters, lagere
schoolkinderen
o Donderdag 13 juni 2019: oudercontact kleuter
o Dinsdag 25 juni 2019: sportdag lager
o Donderdag 27 juni 2019: oudercontact lager
o Vrijdag 28 juni 2019: laatste schooldag: de school is uit om 11.40 u.
o Vrijdag 28 juni 2019: SPRONG derde kleuter uit de kleuterschool om 11.40 u.
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester en derde trimester
o vrijdag 8 februari 2019: vrije dag
o krokusvakantie: van 2 tot en met 10 maart 2019
o paasvakantie: van 6 april tot en met maandag 22 april 2019
o woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid 2019: vrije dag
o woensdag 29 mei 2019: pedagogische studiedag
o donderdag 30 mei 2019: Onze Lieve Heer Hemelvaart: vrije dag
o vrijdag 31 mei 2019: vrije dag
o maandag 10 juni 2019: pinkstermaandag, vrije dag
Eerste communie en vormsel 2020
o De vormselvieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het weekend van 23 en 24
mei 2020 (het weekend na Hemelvaart).
o De eerstecommunievieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het weekend van 30
en 31 mei 2020
o Meer info op https://emmausparochie.be

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

