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

NIEUWSBRIEF: FEBRUARI 2019

KERSTMARKT
De kerstmarkt was een groot succes! We danken alle helpende handen, ouders,
leerkrachten en kinderen voor de fijne samenwerking, de grote inzet en de
gezelligheid. De opbrengst werd geschonken aan twee goede doelen Mama start
en Ûze Plekke. Zij kregen elk een cheque van 1300 euro.

en
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 deze vrijdagen organiseren we kom- en kijkdagen voor de
nieuwe peuters van K1C (telkens van 15.30 tot 16.30 u.):
-

15 februari 2019,
22 maart 2019,
17 mei 2019,
18 oktober 2019
6 december 2019

GRATIS FRUIT EN MELK: OOG VOOR LEKKERS
De bedeling van gratis melk en fruit is voorbij. Vanaf 31 januari is er geen gratis melk of fruit meer op
donderdag of vrijdag.

POEZIEWEEK
Van 31 januari tot en met 6 februari vindt de poëzieweek
plaats. Tijdens die week besteden we extra aandacht aan
poëzie, zowel bij de kleuters als bij de kinderen van de
lagere school. De kinderen van de lagere school lezen gedichten voor in de klas. In deze gedichten zijn
telkens een paar woorden weggelaten. Tijdens de speeltijd kunnen de leerlingen het gedicht nog eens lezen
op de posters aan de deuren of ramen op de speelplaats en de verloren woorden opschrijven. Op vrijdag
wordt met alle gevonden woorden een zin gemaakt.

ZWEMMEN VOOR L2, L3C, L4 en L6 VANAF 1
FEBRUARI
Vanaf 1 februari zwemmen de leerlingen uit L2, L3C, L4 en L6 op vrijdag.
Ze zwemmen 8 keer tot aan de paasvakantie.

KINDERVIERINGEN
Op zondag 3 februari vinden de volgende vieringen van het rugzaktraject plaats in de kerk van
Sint-Baafs. Alle gezinnen met kinderen zijn er van harte welkom!

SCHOOLTHEMA KLEUTERSCHOOL: ‘Een wereld vol muziek’
Van 13 februari t.e.m. vrijdag 1 maart werken alle kleuterklassen het thema
‘een wereld vol muziek’ uit. De kinderen ontdekken muziek, liederen, dansen,
gebruiken uit verschillende landen en werelddelen. Op vrijdag 1 maart volgt
een apotheose. De kinderen tonen dan hun dans aan de anderen.
Onze Spaanse partnerschool bezorgde een pakket met verrassende activiteiten
rond techniek, wiskunde, wetenschap en kunst. Die activiteiten worden in dit
schoolthema verwerkt.

SCHOOLTHEMA LAGERE SCHOOL: ‘Steam Jam’:
Van 4 t.e.m. 15 februari werken alle klassen van de lagere school het thema ‘Steam Jam’ uit. De kinderen
maken kennis met techniek, wiskunde, wetenschap én kunst. Onze Spaanse partnerschool bezorgde een
nieuw pakket met activiteiten en die worden tijdens de veertiendaagse uitgewerkt. We hernemen ook
enkele activiteiten uit andere projecten.

SHORT TERM STAFF TRAINING: ‘Steam Jam’:
Van zaterdag 16 t.e.m. donderdag 21 februari nemen directeur Michel Goeman, juf Sylvie en juf
Anja deel aan een ‘short term staff training’ in onze Roemeense partnerschool. Zij ontmoeten er
vertegenwoordigers van alle partnerscholen van ons Europees project ‘Steam Jam’. Zij geven er les
en nemen deel aan bijscholingsactiviteiten.

DIKKETRUIENDAG
Op dinsdag 12 februari nemen we deel aan de
‘Dikketruiendag’.
Voor de 16e editie van Dikketruiendag zetten wij de
fietsers op kop. Als Vlaanderen massaal de fiets
neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere
schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. In de lagere school wordt een wielerparcours uitgewerkt.
In de kleuterschool zullen de kinderen zich warm dansen voor het klimaat.

VERKEER
 FLUOACTIE
De fluoactie loopt nog tot eind februari. Op woensdag 27 februari
organiseren we het slotmoment.
Na de actie willen we deze goede gewoonte gewoon doortrekken,
want met een hesje blijf je natuurlijk beter zichtbaar! Alle nieuwe
kinderen kregen een hesje van de school. Het is de bedoeling dat de
kinderen hier zelf zorg voor dragen. Volgend schooljaar herhalen we
de actie en we gaan er dus van uit dat de kinderen hun hesje goed
zullen bewaren. Wie het kwijt is, kan altijd een kijkje nemen bij de
verloren voorwerpen. Als het nergens meer te vinden is, kan je op
het secretariaat een nieuw exemplaar kopen (5 euro, 050/404507,
secretariaat@basisschoolimmaculata.be).

 RIJ NAAR KAKELBONT
Na overleg met de verantwoordelijken van de werf achter de school, wandelen we vanaf volgende week
weer via de Veldstraat naar Kakelbont.

OUDERRAAD
De volgende activiteiten staan op het programma:
Maart 2019
Zaterdag 16 maart

Kaas- en wijnavond

Maandag 18 maart

Algemene vergadering

April 2019
Zondag 28 april

Gezinswandeling

Juni 2019
Dinsdag 4 juni

Algemene vergadering

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



NIET vergeten aub:
o vrijdag 8 februari 2019: vrije dag
SCHOOLJAAR 2019-2020
o Vrije dagen: maandag 30 september 2019 en vrijdag 31 januari 2020
o Pedagogische studiedagen (vrij voor de kinderen): vrijdag 27 september 2019 en woensdag
20 mei 2020
o De vormselvieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het weekend van 23 en 24
mei 2020 (het weekend na Hemelvaart). Meer info op https://emmausparochie.be
o De eerstecommunievieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het weekend van 30
en 31 mei 2020. Meer info op https://emmausparochie.be
o

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

