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

NIEUWSBRIEF: DECEMBER 2017

Dit wordt onze laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. We willen jullie vooral
danken voor het vertrouwen en de goede samenwerking gedurende het voorbije
jaar 2017.
We wensen jullie een heel gezellig Kerstfeest en een voorspoedig 2018!

PROEFDOORLICHTING
De onderwijsinspectie werkt momenteel een nieuw
doorlichtingssysteem uit en vroeg feedback en medewerking aan
een aantal scholen. Vorige week nam onze school vrijwillig deel
aan een proefdoorlichting voor beleid, rapportering en oriëntering,
werking van de kleuterschool, wiskunde en muzische opvoeding.
Vandaag werden de resultaten en het advies aan ons
overgemaakt. We kregen een heel positief rapport: alle foci
werden (zeer) positief beoordeeld! Dat doet ons veel plezier.
Het is een proef... maar het resultaat is wel heel echt. We zijn dan
ook 'preus lik fjirtig' op onze school, ons team, onze
scholengemeenschap, de (bevraagde) ouders en de leerlingen.
Zo'n positieve evaluatie doet deugd en is een aanmoediging om
verder SAMEN te zingen, te vechten (door te zetten :-)), te huilen,
te bidden, te lachen, te werken en te bewonderen... kortom
samen school te maken.
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LESTIJDENPAKKET KLEUTERSCHOOL
Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2018-2019 (!) zal berekend worden met het aantal
ingeschreven kleuters op 1 februari 2018. Alle kleuters, die 2 jaar en 6 maanden jong worden voor
1 februari 2018 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 2018 zouden inschrijven. Wij danken u voor uw steun en
medewerking.

PANNENKOEKENVERKOOP
De pannenkoekenverkoop was een groot succes! De vele geleverde
pakketten nam u al mee naar huis. We maken even de winnende
klassen bekend. De winnende klas voor het kleuter is 1KC (de
peuterklas!). In het lagere won L3A voor de onderbouw en L6C voor
de bovenbouw. Volgende week trakteert de ouderraad 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 4 448,74 Euro. Dit mooie bedrag zal gebruikt worden om de
kleuterspeelplaats op te knappen. Een grote dankjewel voor de steun.

PROEVEN LAGER
De proefwerkenperiode voor L5 en L6 loopt tussen vrijdag 8 en vrijdag 15
december. L4 start op 11 december en stopt op 15 december.
De kinderen krijgen binnenkort 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 K en L
U bent van harte welkom op het oudercontact voor uw kind(eren). U krijgt hiervoor nog 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 17u op de middenspeelplaats. Nadien gaan de kinderen mee met de
rij naar Kakelbont. Er kunnen dus geen kinderen zonder ouders nablijven op school.
We verplaatsten (o.a. wegens deelname aan de Warmste Week) het oudercontact voor
het lager van donderdag 21 december naar dinsdag 19 december.
De oudercontacten worden zowel voor het kleuter als het lagere in de klassen
georganiseerd.
REGELING OUDERCONTACTEN DECEMBER
Donderdag 14 december

Peuter + K1, K2 en K3 in de klassen

Dinsdag 19 december

L1, L2, L3, L4, L5 en L6 in de klassen

OPENKLASDAG K3
De openklasdag voor de derde kleuterklas gaat door op woensdag 7 februari 2018! 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!
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FLUO-ACTIE
Tof dat zoveel leerlingen zo enthousiast deelnemen! Dagelijks zien we heel
wat kinderen met fluohesje aan. De speelplaats kleurt fluol!
Veilig en vrolijk aankomen op school, dat is wat we nastreven!
Een pluim voor wie reeds elke dag zijn hesje aanhad!

FOTOWEDSTRIJD IN SAMENWERKING MET DE OUDERRAAD!
Stuur ons in december een originele en leuke foto van uw
kind(eren) in fluo op weg naar school. Mail die naar
info@basisschoolimmaculata.be
De foto’s komen op onze facebookpagina.
Na een loting en beoordeling van de foto’s in januari, verdelen we
enkele leuke prijzen…

OVER HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Op donderdag 15 januari organiseren zes gewone basisscholen van de vzw Sint-Lodewijk Brugge
een informatieavond over de structuur van het secundair onderwijs voor de ouders van het zesde
leerjaar in de hogeschool Vives.
Vanaf eind januari organiseren de secundaire scholen van onze scholengroep 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 29 januari

infoavond in Immaculata Secundair op dinsdag 30 januari

infoavond in VHSI op donderdag 4 februari

infoavond in St-Lodewijkscollege op maandag 5 maart

WARMATHON L5 & L6
De laatste rechte lijn naar de Warmathon in de zes
provinciehoofsteden is ingezet. Op donderdag 21 december
lopen we warm voor meer dan 1000 goede doelen van Music
for Life, tijdens de Warmathon in Brugge van 14.00 tot 20.00 u.
In Brugge loop je in het Minnewaterpark en door het unieke
decor van het UNESCO-beschermde Begijnhof, dat speciaal
voor de Warmathon die dag langer open blijft.

Op 21 december nemen L5 én L6 deel aan de 'Warmathon' in
Brugge. Samen willen de leerlingen geld inzamelen voor het
goede doel. Zo toveren ze onze speelplaats om in een 'warme'
carwash, verkopen ze koekjes, doen ze klusjes,…
Op 15 december e.k. om 17.30 uur organiseren ze een
hartverwarmend kerstconcert (3 euro per persoon of 7 euro per
gezin) in de toneelzaal van de school. We nodigen u graag uit om
dit concertje bij te wonen.

3

ALS HET KRIEBELT MOET JE SPORTEN !
Hieronder een overzicht van het naschools sportaanbod voor het 2 e trimester. U
kan uw kind(eren) hiervoor inschrijven via onderstaand bestelformulier.
Geregeld neemt de school ook deel aan activiteiten van SVS of aan allerhande
tornooien: voetbal, netbal, trefbal,… Hiervoor volgt telkens een afzonderlijke
brief.
Na het naschools sporten worden de overblijvende kinderen naar Kakelbont begeleid.

VOOR

WAT +
BEGELEIDING

WANNEER

K3

Kleuterturnen o.l.v.
juf Ruth Rommel

5 beurten
op dinsdag
16.10 – 17.00
u.

VOOR
L1 & L2

WAT +
BEGELEIDING
Naschools turnen
o.l.v. meester Pieter

WANNEER
5 beurten
op dinsdag
16.10 – 17.00
u.

EERSTE
LES

PLAATS

PRIJS
PER LES

16/01

kleuterturnzaal

2 euro
Met fiscaal
attest

EERSTE
LES

PLAATS

PRIJS PER
LES

16/01

sportzaal

2 euro
met fiscaal
attest

Met een grote dankjewel aan juf Ruth, meester Henk en meester Pieter die dit graag organiseren
voor de kinderen!

Met vriendelijke groeten,
Michel Goeman, directeur
Katrien Mortier en Mathieu Vandevoorde, beleidsmedewerkers
én alle leraren, opvoeders van de basisschool Immaculata
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BESTELFORMULIER: enkel voor K3, L1 en L2

(*)

Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van ________ (klas)

SPORTEN KLEUTER EN LAGER
a. Kleuterturnen voor K3 (dinsdag, kleuterturnzaal).
start 16 januari (5 beurten à 2 euro = 10 euro)

JA / NEE

b. Naschools sport voor L1 & L2 (dinsdag, sportzaal):
start 16 januari (5 beurten à 2 euro = 10 euro)

JA / NEE

Graag terugbezorgen tegen vrijdag 8 dec a.u.b. Dank!
(*) Alle kinderen van K3, L1 en L2 krijgen een gedrukt bestelformulier mee naar huis.
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