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

NIEUWSBRIEF: JANUARI 2018
Wij wensen u en uw gezin en familie een sprankelend 2018 toe!
Dat we samen op school en daarbuiten een boeiend jaar mogen
beleven! Dank voor de samenwerking en het vertrouwen!

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.

KOM- & KIJKDAGEN VOOR NIEUWE PEUTERS & KLEUTERS
Van harte welkom op deze vrijdagnamiddagen:
19 januari 2018
-

2 februari 2018

-

16 maart 2018

-

4 mei 2018

telkens van 15.30 tot 16.30 u.

ZILVEREN MEDAILLE!
Afgelopen schooljaar hebben we samen met de VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) gewerkt aan verkeer op school. Voor al onze inspanningen
naar verkeersveiligheid en bewustmaking bij de kinderen worden we beloond
met een ZILVEREN medaille!
Dit schooljaar zijn we alvast goed van start gegaan met de Strapdag en onze
fluoactie! Wat verder in het jaar plannen we o.a. nog een tuimelwagen, een
dodehoeksles, een grote verkeerstoets en wordt er gewerkt aan fiets- en
voetgangersbrevetten.

Kindvriendelijke vieringen
Kerk Sint-Baafs: ‘Een mensje vol liefde’.
Op kerstavond, zondag 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 het kerstverhaal vanuit
het hart willen beleven. We maken tijd om het geboorteverhaal
van Jezus opnieuw te beluisteren.
Dit verhaal wordt door de kinderen eenvoudig uitgebeeld: met
veel engelen uit de hemel, met een groep herders met hun
schaapjes, met Maria en Jozef, met een gastvrije herbergier,… In
het kerstverhaal vinden we heel zeker opnieuw een ‘blijde
boodschap’, een kerstboodschap voor ons vandaag.
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. Heel graag tot dan. Deze viering is een onderdeel
van het rugzakproject (eerste communie). Meer info vind je op: http://emmausparochie.be/kinderviering24-december
Kerk Godelieve: ‘Een weg van licht’.
Op zondag 24 december is er om 16.30 u. een gezinsvriendelijke kerstviering in de kerk van Sint-Godelieve
in de Sint-Michielslaan. Alle kinderen mogen in het begin van de viering een kaarsje naar voren brengen,
maar men zoekt ook kinderen die een tekstje willen lezen en/of een gave willen aanbrengen tijdens de
offerandestoet. Kinderen die dit willen doen, kunnen een mail sturen naar marleen.lescroart@skynet.be.

OUDERRAAD
De volgende activiteiten staan op het programma:
Januari 2018
Dinsdag 9 januari

20.00 u.: algemene vergadering

Februari 2018
Zaterdag 3 februari

Kaas-, wijn- en Breughelavond (flyer volgt)

FOTOWEDSTRIJD IN SAMENWERKING MET DE OUDERRAAD!
Stuur ons in januari 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 eind januari, verdelen we enkele leuke
prijzen…

SCHOOLREKENING
-

Op 1/1/2018 wijzigt het boekhoudprogramma voor alle scholen van de vzw Sint-Lodewijk Brugge.
Hierdoor zal de lay-out van de factuur er iets anders uitzien.
Wilt u zo vriendelijk zijn om eventuele openstaande rekeningen nog in 2017 te betalen zodat de
overgang naar 2018 vlot kan verlopen?

PRIJZEN
Op 1 januari 2018 worden de prijzen voor opvang geïndexeerd. Dit zijn de nieuwe prijzen:
middagtoezicht: 0,85 i.p.v. 0,84 euro per beurt (met fiscaal attest)
studie: 1,70 i.p.v. 1,68 euro per beurt (met fiscaal attest)
slaapklasje: 1,70 i.p.v. 1,68 euro per beurt (met fiscaal attest)

OPENKLASDAG K3
De openklasdag voor de derde kleuterklas gaat door op woensdag 7 februari 2018. Na de kerstvakantie
wordt de uitnodiging bezorgd.

SCHAKEN VOOR L3 T.E.M. L6 OP DONDERDAG OVER DE MIDDAG
Dit schooljaar starten we opnieuw met een schaakwerking op donderdagmiddag.
Schaken is spelenderwijs leren.
Schaken op school biedt verschillende voordelen Het stimuleert:
de cognitieve ontwikkeling door bv. te argumenteren waarom men een zet
speelt
de emotionele ontwikkeling doordat men leert omgaan met verliezen
de sociale ontwikkeling doordat je samen een partij speelt
de meta-cognitieve ontwikkeling doordat men denkt over zichzelf
Voor dit initiatief zoeken we ‘schaakouders of grootouders’ die samen met
leerkrachten schaakgroepjes willen begeleiden. U kunt op het
bestelformulier invullen als u hier interesse in heeft. Alvast bedankt!

ADVERTENTIEBLAADJE
Op 31 maart 2018 geven de ouderraden van Immaculata (basis- en secundaire school) én van de basisschool
in de Spoorwegstraat opnieuw een ‘advertentieblaadje’ uit. Het bestaat uit een informatiebrochure over de
drie scholen én een vouwblad met advertenties, gepresenteerd op glanspapier en verdeeld over de ongeveer
6000 brievenbussen van de regio ‘8200 Sint- Michiels’. Adverteren kan per blok -of per veelvoud van blokkenvan 9 cm breedte en 6,5 cm hoogte. De prijs bedraagt 60 euro per blokje.
Meer
informatie
kan
eventueel
opgevraagd
worden via ‘info@basisschoolimmaculata.be’.
Wij nemen dan contact met u op.
Wie dit wenst, kan advertentieruimte bestellen via ‘info@basisschoolimmaculata.be’. Wij bezorgen u dan een
bevestiging én een overschrijvingsformulier. Clichés of afdrukken moeten ten laatste op 2 februari 2018 in
ons bezit zijn.
De ouderraden van de drie scholen verdelen de folders in de loop van de weken ‘14’ en ‘15’ (2 – 15 april
2018). Na de paasvakantie bezorgen we alle adverteerders een exemplaar van de folder en een
betalingsbewijs.
De opbrengst van het advertentieblaadje wordt verdeeld tussen de drie ouderraden.

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’.
Op 23 januari 2018 simuleren we hoe we het snelst een bus kunnen evacueren. Dit gebeurt in een
aangepaste klasruimte.
Op 30 januari 2018 wordt er in de lagere school voor L4, L5 en L6 een activiteit voorzien om de dode
hoek beter te herkennen en op te merken. Dit met een echte vrachtwagen. Een dankjewel aan de
papa van Mathys (K3B) om die activiteit mogelijk te maken.

GEWIJZIGDE DATA L6 INFO SECUNDAIR ONDERWIJS
Op donderdag 15 januari 2018 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: 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 29 januari 2018
infoavond in VHSI op donderdag 1 februari 2018
infoavond in St-Lodewijkscollege op maandag 5 februari 2018
infoavond in Immaculata Secundair op dinsdag 27 februari 2018
Meer info op www.scholengroep-sint-lodewijk.be.

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

Startdatum activiteiten:
o 16 januari 2018: naschools turnen L1 en L2 (op 16 januari uitzonderlijk in de toneelzaal)
o 16 januari 2018: naschools turnen K3
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Krokusvakantie: van 10 tot en met 18 februari 2018
o Paasvakantie: van 31 maart tot en met 15 april 2018
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Zaterdag 21 april 2018 = infodag voor nieuwe peuters, kleuters, lagere schoolkinderen
o Maandag 30 april 2018 = vrije dag
o Dinsdag 1 mei (= Dag van de Arbeid) 2018 = vrije dag
o Woensdag 9 mei 2018 = pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Donderdag 10 mei 2018 = Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
o Vrijdag 11 mei 2018 = vrije dag
o Maandag 21 mei 2018 = pinkstermaandag, vrije dag
o De vormselvieringen van 2018 staan gepland in het weekend van 26 en 27 mei 2018
o De eerstecommunievieringen staan gepland in het weekend van 2 en 3 juni 2018
o Dinsdag 19 juni 2018 = oudercontact kleuter
o Donderdag 21 juni 2018 = sportdag kleuter
o Dinsdag 26 juni 2018 = sportdag lager
o Donderdag 28 juni 2018 = oudercontact lager
o Vrijdag 29 juni = laatste schooldag: de school is uit om 11.40 u.

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

BESTELFORMULIER SCHAKEN VOOR L3 – L6
Mevrouw/Mijnheer ________________________ ouder van ______________________ uit _________
BEGELEIDEN BIJ SCHAKEN op donderdag over de middag van 12.15 tot 13.00 uur
……………………………………………………………… (naam ouder/grootouder) zal het schaken helpen begeleiden.
SCHAKEN OP DONDERDAG OVER DE MIDDAG
a. schaken
start 11 januari (5 beurten à 2 euro = 10 euro)
b. Ik ben: beginner – gevorderd – expert (aanduiden wat past a.u.b.)
Graag terugbezorgen tegen woensdag 10 januari a.u.b. Dank!
Handtekening

JA / NEE

