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

NIEUWSBRIEF: FEBRUARI 2018
OPENKLASDAG K3
De openklasdag voor de derde kleuterklas gaat door op woensdag 7 februari 2018.
 08.30 u.: verwelkoming en uiteenzetting in de eetzaal van de kleuterschool
 10.00 u.: activiteiten in de klas

GRATIS FRUIT EN MELK: OOG VOOR LEKKERS
De bedeling van gratis melk en fruit is voorbij. Vanaf 1 februari is er geen gratis melk of fruit meer
op donderdag of vrijdag.

LO & ZWEMMEN TOT AAN DE PAASVAKANTIE
LO op dinsdag
Alle lagere klassen

LO op donderdag
(vanaf 1 februari)
L1 – L3 – L5
(tot aan de paasvakantie)

Zwemmen op vrijdag
(vanaf 2 februari)
L2 – L4 – L6
(tot aan de paasvakantie)

POEZIEWEEK
Van 25 tot en met 31 januari vond de poëzieweek plaats. Tijdens die
week besteedden we extra aandacht aan poëzie, zowel bij de kleuters als
bij de kinderen van de lagere school. De kinderen van de lagere school
stemden ook voor hun lievelingsgedicht. De gekozen gedichten dragen ze
voor op maandag 5 februari.

FLUOACTIE
We gaan de laatste week van de fluoactie in. Op dinsdag 6
februari houden we een slotmoment en worden alle doorzetters extra
in de bloemetjes gezet!
Na deze 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).
Voor alle voorbije initiatieven i.v.m. verkeerseducatie en bewustmaking
kregen we een zilveren medaille van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde. Dank en proficiat aan alle deelnemers!

DIKKETRUIENDAG DINSDAG 6 FEBRUARI
Op dinsdag 6 februari nemen we
deel aan de ‘Dikketruiendag’.
De organisatie koos dit jaar voor
een wat minder gekend
klimaatprobleem: hittestress. Door
al de verharde oppervlaktes
veranderen steden op warme dagen
in echte hitte-eilanden waar de
temperatuur tot 7 graden hoger ligt dan op het platteland. Het risico op wateroverlast is er groot
omdat regenwater er te snel wegvloeit.
Bomen, struiken en ander groen kunnen ons redden: ze zorgen nl. voor afkoeling en beschermen
ons tegen wateroverlast.
Op 6 februari dansen we voor het klimaat. We denken ook na over hoe wij ons steentje kunnen
bijdragen om ‘hittestress’ tegen te gaan. Tijdens de dag komen de kinderen van K3 t.e.m. L6 meer
te weten over het thema.

CARNAVAL IN DE KLEUTERSCHOOL
Op vrijdag 9 februari mogen de kleuters verkleed naar
school komen (zie brief die eerder werd bezorgd).
Het wordt een gezellige belevenis met een
pannenkoekenbak en muziek!

DAMIAANACTIE
De Damiaanactie staat voor een halve eeuw duizenden mensen genezen
van armoedeziektes zoals lepra en tbc. Mensen genezen is het
allermooiste cadeau. Damiaanactie blijft hiervoor kiezen en vraagt jouw
steun en hulp.
De campagne 2018 loopt in de maanden januari en februari. Het
thema van dit jaar is: “Allen samen in actie tegen lepra! Samen
een écht leven redden”.
Op maandag 19 februari krijgen de leerlingen van L1 en L2 meer uitleg over de campagne
a.d.h.v. een prentenverhaal. De leerlingen van L3 – L6 bekijken de campagnefilm. Een spreker
van de Damiaanactie geeft uitleg en daarna wordt er in alle klassen van de lagere school verder
rond dit thema gewerkt.
De betrokken klassen organiseren ook een verkoop van stiftjes. Zo willen ze het groepsgevoel
aanwakkeren, de betrokkenheid verhogen en levens helpen redden. De kwaliteitsvolle en
aantrekkelijke stiften worden per pakje verkocht. Elk pakje bevat een rode, zwarte, blauwe en
groene stift en kost €6. Hiervoor krijgt u nog apart briefje.
Alvast van harte dankjewel voor je steun! Meer info via www.damiaanactie.be.
Het rekeningnummer van de Damiaanactie is BE05 0000 0000 7575.

SCHOOLFEEST ZATERDAG 24 MAART: taLENTEn
Dit jaar organiseren we toonmomenten,
een lentemarkt, optredens en workshops
in het teken van de lente. We besteden
ook heel veel aandacht aan talenten…
Na de krokusvakantie bezorgen we de
uitnodiging met meer info. De datum
en het uur staan al vast: zaterdag 24
maart, start om 14 uur. Jij komt toch
ook?

DE KLEUTERJUFFEN ZOEKEN... RESERVEKLEDIJ
De kleuterjuffen van K3 willen de voorraad reservekledij aanvullen. Zij doen een warme oproep om
hen kinderkledij (leeftijd 6-9 jaar) te bezorgen. Dank in naam van alle juffen!

START TO RUN VOOR L5 EN L6
Via onderstaand formulier kan je jouw kind(eren) van L5 en L6 inschrijven voor ‘Start-to-run’.
VOOR

WAT + BEGELEIDING

L5 & L6

Start-to-run
o.l.v. meesters Pieter,
Dries en Henk.
Er wordt gewerkt met
een loopschema:
na de 6 lessen kan
iedereen 5 km lopen.
Wie dat wenst, zal
tijdens Dwars Door
Brugge
op 13 mei 2018
kunnen deelnemen
aan de 5 km.

WANNEER

6 beurten
op dinsdag
16.10 – 17.00
u.

DATA

27 feb.
13 maart
20 maart
17 april
24 april
8 mei

PLAATS

start op de grote
speelplaats

PRIJS PER
LES

2 euro
(met
fiscaal
attest)

BELANGRIJKE DATA







5 t.e.m. 9 februari: de directeur is afwezig (studiereis Finland)
10 t.e.m. 18 februari: krokusvakantie
14 februari: aswoensdag en het begin van de vasten (veertigdagentijd voor Pasen)
24 maart: schoolfeest
27 maart: selectief oudercontact L1-L6
Data eerste communie in 2019 en 2020 (Emmaüsparochie)
o Weekend 1-2 juni 2019
o Weekend 30-31 mei 2020

VOORSCHOOLSE OPVANG KINDEREN
Mogen wij nog eens vragen dat je voor 08.00 u. geen kinderen afzet in de kleuterafdeling? Vanaf
07.50 u. kan je jouw kleuter wel naar de speelplaats van de lagere school brengen.
Om 08.00 u. start het toezicht in de kleuterafdeling. De aanwezige kleuters worden dan naar
hun afdeling gebracht, onder toezicht van een begeleider.

GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS
Vanaf dit schooljaar zou er een getuigschrift bereikte doelen worden uitgereikt aan leerlingen die
geen getuigschrift basisonderwijs krijgen. De overheid besliste echter om die regeling één jaar uit
te stellen.

Met dank en vriendelijke groeten,

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

BESTELFORMULIER (enkel voor L5 en L6)
Mevrouw/Mijnheer ___________________________ bestelt voor haar/zijn kind ______________,
leerling(e) van ________ (klas)
SPORTEN L5 en L6
Start-to-run L5 en L6 (dinsdag, grote speelplaats)
start 27 februari (6 beurten à 2 euro = 16 euro)

JA / NEE

Data: 27 feb, 13 mrt, 20 mrt, 17 apr, 24 apr, 8 mei

Dit bestelformulier ten laatste op maandag 19 februari terugbezorgen aub. Dank!

