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

NIEUWSBRIEF: APRIL EN MEI 2018

INFODAG KLEUTER EN NIEUWE LEERLINGEN LAGER
Op zaterdag 21 april 2018 gaat de jaarlijkse infodag voor ouders van nieuwe
kleuters en leerlingen lager door. Tussen 09.30 u. en 12.00 u. zijn alle
geïnteresseerde ouders en kinderen van harte welkom in de kleuterschool. Op deze
manier kan er kennisgemaakt worden met de juffen en de directeur, informatie
bekomen en kunnen de klasjes bezocht worden. Inschrijven kan die dag ook.

INSTAPDATA EN KOM-EN KIJKMOMENTEN PEUTERKLaS
Dit schooljaar zijn er nog twee instapdata voor nieuwe peuters
GEBOREN t.e.m.
16 oktober 2015
14 november 2015

KOM-ENKIJKMOMENT
4 mei 2018

INSTAPMOMENT
16 april 2018 (na de paasvakantie
14 mei 2018 (na Hemelvaartsdag)

De instapdata voor volgend schooljaar vindt u hieronder.
Voor elk instapmoment is er een kom- en kijknamiddag in de peuterklas.
GEBOREN t.e.m.
3 maart 2016
5 mei 2016
7 juli 2016
1 augustus 2016
11 september
2016
23 oktober 2016

KOM-EN-KIJKMOMENT
woe. 29 aug. ‘18
12 oktober 2018
7 december 2018
18 januari 2019
15 februari 2019
22 maart 2019

INSTAPMOMENT
3 september 2018 (na de zomervakantie)
5 november 2018 (na de herfstvakantie)
7 januari 2019 (na de kerstvakantie)
1 februari 2019 (na 1 februari)
11 maart 2019 (na de krokusvakantie)
23 april 2019 (na de paasvakantie)
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3 december 2016

17 mei 2019

3 juni 2019 (na Hemelvaartsdag)

TERUGBLIK SCHOOLFEEST taLENTEn OP IMMA
We blikken terug met een fijn en blij gevoel! Het schoolfeest was een gezellig feest met een
aangename sfeer! Dank voor uw aanwezigheid, steun en positieve reacties.

DWARS DOOR BRUGGE OP 13 MEI
Dit jaar nemen we terug deel aan de loopwedstrijd voor KIDS en de START TO RUN
5KM op de dag van Dwars door Brugge. De Chiquita Kids Run is een loop over een
afstand van 1 km, speciaal voor jongeren tussen 6 en 12 jaar. Voor de Start to Run 5
km oefenen we reeds enkele weken met enthousiaste leerlingen van L5 en L6. De
kinderen van het lager krijgen hiervoor nog een brief mee om in te schrijven. Wilt u
inschrijven vóór 19 april a.u.b. We hopen op heel wat enthousiaste lopers en veel
supporters!

IMMACULATA INTERNATIONAAL

Buurklassen: Zwolle
Van woensdag 18 t.e.m. vrijdag 20 april 2018 bezoeken onze leerlingen van L6 de Geert
Groteschool in Zwolle.
Op het programma staan o.a.:

Bezoek aan Amsterdam, het Science Center NEMO en Anna Frank Museum, Muizenhuis
in de plaatselijke bibliotheek

Bezoek aan de Veluwe: het Kröller-Müller Museum (werken van o.a. Van Gogh), de
beeldentuin, het ‘Museonder’, een fietstocht door het natuurgebied met bos, heide,
vennen en stuifzand.

Allerhande activiteiten in de Geert Groteschool en in de stad
Zwolle.
We hopen dat deze uitwisseling ook dit jaar weer een positieve ervaring wordt voor de leerlingen.
U kan de belevenissen van de kinderen op de voet volgen via Twitter (@gvbsimmaculata), onze
Facebookpagina of de startpagina van de schoolwebsite.

Mons-en-Pévèle
Op vrijdag 18 mei krijgen de leerlingen van L5 bezoek van de
leerlingen van Mons-en-Pévèle. Er worden activiteiten
georganiseerd op school en we bezoeken ook samen met hen
Brugge.

SOLIDARITEITSACTIES

Damiaanactie
Er werden in totaal voor 936 euro stiftjes van de Damiaanactie verkocht, waarvoor dank!

Koffiestop:
Ook dit jaar was de koffiestop een succes! We konden 112,11 euro storten op de rekening van
Broederlijk Delen. Dankjewel aan de kinderen en (groot)ouders voor uw steun!


Solidair ontbijt:

De kinderen van de lagere school genoten ook dit jaar van het
solidair ontbijt. Niets leuker en gezelliger dan samen met je
vrienden in de klas te ontbijten.
Met dit solidair ontbijt steunen we opnieuw het project ‘Vivir en
Amor’ van Hanne Dejonckheere, Kurt Debuyck en Eva Verstraete.
Hun kliniekjes in YALANHUITZ en in POJOM in Guatemala zorgen
voor gezondheidszorg, opleidingen voor gezondheidswerkers en
traditionele vroedvrouwen, gezondheidsvoorlichting, huisbezoeken,
opsporen van ziekten, consultaties, inentingen, opsporen van
ondervoede kinderen, uitdelen van voedselpakketten … in een
prachtige bergstreek met een arme Indiaanse bevolking. Het project
‘Vivir en Amor’ is een project dat ons nauw aan het hart ligt en
waarvoor wij graag dit ontbijt organiseren. Meer info via
www.vivirenamor.be.
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VERKEER
De fluo-actie was ook dit jaar een groot succes. Vele kinderen droegen plichtsbewust hun
fluohesje.
De ouderraad beloonde 9 kinderen die een originele foto stuurden. Proficiat aan de winnaars!










Desmet Une K1C
Van Baelen Henri K2A
Desmet Ilke K2A
Hiltrop Bernard Joseph K2A
Haekens Francis K3B
Van Baelen Victoria L1A
Laridon Laeticia L1B
Hiltrop Alexander L2C
Haekens Smilla L3A

In de derde trimester staan nog heel wat verkeersacties op het programma:


Van 14 tot 18 mei 2018 nemen we opnieuw deel aan de SAMweek. Dat is één week lang
elke dag SAMdag. Wie tijdens deze week te voet, met de fiets, step, skeelers, … of met de bus
naar school komt, verdient een sticker. Op deze manier willen we kinderen aanmoedigen om
milieuvriendelijk naar school te komen.


Verkeerstraining en verkeersbrevetten:
In de komende weken oefenen alle leerlingen van K3 tot L6 hun vaardigheden die nodig zijn om
zich veilig te verplaatsen in het verkeer. Na intens oefenen kunnen de leerlingen brevetten
verdienen:
- K1: loopfietsbrevet
- K2: loopfietsbrevet
- K3: voetgangersbrevet brons
- L1: voetgangersbrevet zilver
- L3: voetgangersbrevet goud (= grote voetgangersexamen)
- L2: fietsbrevet brons
- L4: fietsbrevet zilver
- L5 neemt deel aan de grote verkeerstoets en het grote fietsexamen op de weg
- L6 verkennen de schoolomgeving met de fiets a.d.h.v. de VerkeersEducatieve Route (VERO).

Tuimelwagen
Op woensdag 25 april 2018 komt de tuimelwagen naar school voor het zesde leerjaar. We vinden
het belangrijk dat onze leerlingen ook bewust worden van het nut om hun gordel in de auto wel
degelijk vast te klikken.

Veldstraat = fietsstraat:
Wist je dat de Veldstraat al een tijdje een echte ‘fietsstraat’ is? De fietsers hebben daar voorrang
op auto’s. We vinden dit als school een heel goed initiatief omdat de kinderen die uit deze richting
komen ook veiliger naar school kunnen komen.

LO & ZWEMMEN NA DE PAASVAKANTIE VOOR LAGERE
LO op dinsdag

LO op donderdag

Alle lagere klassen

L2 – L4 – L6
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Zwemmen op vrijdag
(tot en met 1 juni, daarna LO)
L1 – L3 – L5

NASCHOOLS SPORTEN VOOR K3, L3 en L4
Ook in het 3de trimester kunnen de kinderen uit het 3de kleuters op dinsdagavond turnen bij juf
Ruth. Na het kleuterturnen worden de overblijvende kinderen naar Kakelbont begeleid. Voor de
leerlingen van L3 en L4 voorziet meester Pieter leuke en actieve sportactiviteiten op
dinsdagavond. U kunt hiervoor inschrijven op het bestelformulier.

VOOR

WAT +
BEGELEIDING

WANNEER

EERSTE
LES

PLAATS

PRIJS
PER LES

K3

Kleuterturnen
o.l.v. juf Ruth

- 5 beurten
- dinsdag
- 16.10 – 17.00 u.

24 april

Kleuterturnzaal

2 euro
(fiscaal
attest)

L3 & L4

Sportclub o.l.v.
meester Pieter

- 5 beurten
- dinsdag
- 16.10 – 17.00u.

15 mei

Sportzaal

2 euro
(fiscaal
attest)

MUZISCHE DAG
Ook dit jaar organiseert de leerlingenraad een muzische dag in het
lagere. Het thema van dit jaar is ‘Groeten uit…’. We keren even terug in
de tijd toen de juffen en de meesters 12 jaar oud waren. Op dinsdag 8
mei zetten de leerlingen van de leerlingenraad en de leerkrachten hun
beste muzische beentje voor om de kinderen wat bij te brengen in
woord, drama, muziek, dans, beeld, ict, … Het wordt een verrassende
en plezante dag. Een dagje om naar uit te kijken!

OUDERRAAD





Advertentieblaadje:
o Jaarlijks drukken we een advertentieblaadje dat bestaat uit een
informatiefolder over de basisschool van de Spoorwegstraat, de basisschool
Immaculata en Immaculata Secundair + een vouwblad met advertenties van
(lokale) handelaars en sponsors.
o Het blaadje wordt tijdens de paasvakantie verdeeld door vrijwilligers van de
drie betrokken ouderraden, waarvoor dank!
o De opbrengst van de advertenties wordt verdeeld over de drie ouderraden.
Algemene vergadering: 23 april en 5 juni. Telkens om 20.00 u
Lezing door Joost Hillewaere 'Mijn kind leert, ik coach' op dinsdag 15 mei om 20 u. Voor
alle ouders en grootouders.



Kinderviering zondag 15 april & 6 mei: iedereen welkom!
Je bent welkom in de kerk van Sint-Baafs op:


zondag 15 april 2018 om 09.30 u. voor de kinderen die op zaterdag hun EC doen of om
11.00 u. voor de kinderen die op zondag hun EC doen.



zondag 6 mei 2018 om 09.30 u. voor de kinderen die op zondag hun EC doen of om 11.00 u.
voor de kinderen die op zaterdag hun EC doen
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INTERESSANTE DATA
De






















data vindt u ook op bassischoolimmaculata.be bij KIOSK
18 april is het buitenspeeldag
18,19 en 20 april: L6 bezoekt de Geert Groteschool in Zwolle
21 april: Infodag kleuterschool. Van harte welkom!
4 mei: Kom-en-kijkmoment voor nieuwe peuters
5 mei: JMA High Five: show met de leerlingen van het Jeugd Muziek Atelier om 17.05 u.
8 mei: muzische dag voor het lagere ‘Groeten uit…’
13 mei: Moederdag en de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’
14 t.e.m. 18 mei: verkeersweek met Sam de Verkeersslang
22 mei t.e.m. 8 juni: jaarthema lagere ‘Brugge die Scone’
26 en 27 mei: Vormselvieringen Emmaüsparochie
2 en 3 juni: eerste communieviering Emmaüsparochie
10 juni: Vaderdag
15 juni: start proefwerken voor L5 en L6
18 juni: start proefwerken voor L3 en L4
19 juni: oudercontact voor het kleuter
21 juni: sportdag voor het kleuter
25 juni: afscheid L6
26 juni: sportdag voor het lager
28 juni: oudercontact voor het lager
29 juni: laatste schooldag: de school is uit om 11.40 u
29 juni: de grote SPRONG van de kinderen uit het derde kleuter naar de lagere school. Stipt
om 11.40 u.! Uitnodiging volgt.

VRIJE DAGEN IN HET DERDE TRIMESTER


vrije dagen en vakanties in het derde trimester
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 staan gepland in het weekend van 26 en 27 mei 2018.
o De eerste communievieringen staan gepland in het weekend van 2 en 3 juni 2018

VOORUITBLIKKEN NAAR SCHOOLJAAR 18-19








Administratieve sluiting: De school is gesloten van woensdag 4 juli t.e.m. zondag 19 augustus
2018.
Kennismaking met de nieuwe klas: woensdag 29 augustus, tussen 18.00 en 20.00 u.
Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o vrijdag 28 september 2018: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o maandag 1 oktober 2018 = vrije dag
o herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 4 november 2018
o kerstvakantie: van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o vrijdag 8 februari 2019
o krokusvakantie: van 2 tot en met 10 maart 2019
o paasvakantie: van 6 april tot en met 22 april 2019
o woensdag 1 mei (= Dag van de Arbeid) 2019 = vrije dag
o woensdag 29 mei 2019
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
Vormsel 2019
o De vormselvieringen van 2018 staan gepland in het weekend van 8 en 9 juni
2019, dat is het weekend van Pinksteren.
o De vormselcatechese en de organisatie van het vormsel zijn een parochiaal
gebeuren. De vormselviering wordt niet georganiseerd vanuit de school.
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Dat betekent dus dat de kinderen in principe gevormd worden in de parochiekern
van de Emmaüsparochie waar ze wonen.
o Alle info op http://emmausparochie.be/vieringen/vormsel
Eerste communie 2019
o De eerstecommunievieringen staan gepland in het weekend van 1 en 2 juni 2019.
o De inschrijving voor de eerste communie, de organisatie en uitwerking ervan
gebeurt via de Emmaüsparochie.
o De parochie streeft naar een werking die wordt gedragen door de parochie, de
ouders van de kinderen die hun eerste communie wensen te vieren en in interactie
met de betrokken leerkrachten - scholen.
o Op die manier groeien we naar meerdere gemeenschappelijke
eerstecommunievieringen, over de grenzen van klas of school heen.
o Meer info hierover vind je terug op de website van de Emmaüsparochie:
http://emmausparochie.be/eerste-communie
o



Graag de bijlage (bestel- en antwoordformulier) bij deze brief terugbezorgen tegen
vrijdag 20 april a.u.b.
Met dank en vriendelijke groeten,

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

BESTELFORMULIER NASCHOOLSE SPORTEN VOOR K3, L3 & L4
Mevrouw/Mijnheer ____________________ bestelt voor haar/zijn kind ___________________
leerling(e) van _______________ (klas)
a. Kleuterturnen voor K3 (start dinsdag 24 april, kleuterturnzaal).
3de trimester (5 beurten à 2 euro = 10 euro)

JA / NEE

b. Sportclub voor L3 en L4 (start dinsdag 15 mei dinsdag, sportzaal)
3de trimester (5 beurten à 2 euro = 10 euro)

JA / NEE

ANTWOORDFORMULIER BIJ NIEUWSBRIEF APRIL/MEI 2018
Mevrouw/Mijnheer _________________________________________ meldt het onderstaande:

Tijdens het schooljaar 18-19 gaat mijn kind ____________________________ naar het
_________ leerjaar /kleuter : (*)
0
in de vrije gemengde basisschool Sint-Lodewijkscollege, Kon. Astridlaan 4, Sint-Michiels
Immaculata)
0

in een andere school (____________________________________________________)

(*) De ouders van leerlingen van het zesde leerjaar moeten deze vraag uiteraard niet invullen.

Graag ten laatste tegen vrijdag 20 april 2018 terugbezorgen.
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