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

NIEUWSBRIEF: OKTOBER 2018
Een nieuwe maand betekent een nieuwe maandbrief. We hopen dat je samen met je kind een
boeiende start beleefde op onze school. We kijken samen uit naar sfeervolle en leerrijke maanden.
Hieronder lees je meer informatie over komende activiteiten, verschillende afspraken, interessante
data,…. Veel leesplezier!

ALGEMEEN
Vrije dagen:
-

Vrijdag 28 september: pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)
Maandag 1 oktober: facultatieve vrije dag

Belangrijke data:
-

Woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober : ouderavond eerste communie voor ouders
van L1 om 20.00 u in de Sint-Baafskerk, Gistelsesteenweg 123, 8200 Sint-Andries
Maandag 8 en dinsdag 9 oktober : inschrijfavond Vormsel in de Sint-Willibrorduskerk, K.K.
Theodoorstraat 2, 8200 Sint-Andries
Maandag 8 en dinsdag 9 oktober: start dactylo voor L6
Vrijdag 12 oktober : kom-en kijkdag voor nieuwe peuters
Vrijdag 19 oktober: Fair Trade markt op de grote speelplaats
Maandag 22 oktober : schoolfotograaf komt individuele foto’s nemen
Dinsdagnamiddag 23 en woensdagvoormiddag 24 oktober : grootouderfeest in de
kleuterschool
herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 4 november 2018

FOTO’S
De foto’s van de verschillende activiteiten vind je terug op www.basisschoolimmaculata.be.
Doorklikken naar de beeldgalerij. Je kan het leven op school ook op de voet volgen via Facebook
(www.facebook.com/basisschool.immaculata).
Ook de verschillende brieven en de jaarkalender kan je op de website volgen bij ‘kiosk’
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INFOAVONDEN EN OPENKLASDAGENGeregeld staan de klasdeuren open voor ouders. Hiervoor worden afzonderlijke uitnodigingen
meegegeven met de kinderen. Je kunt die ook nalezen op de website (rubriek ‘kiosk’).
-

Openklasmoment P, K1 en K2: woensdag 21 november 2018 van 10.00 tot 11.30 u.
Info- én openklasmoment K3: woensdag 30 januari 2019 van 08.30 tot 11.30 u.

°Infoavond over onze visie & kijk op goed onderwijs : dinsdag 13 november om 20.00 u.

GROOTOUDERFEEST KLEUTERSCHOOL
Het grootouderfeest gaat door in de toneelzaal op dinsdagnamiddag 23
oktober om 14.00 u. of woensdagvoormiddag 24 oktober om 10.00 u.
De uitnodiging volgt!
Je bent alvast van harte welkom!
De kinderen werkten het schoolthema ‘Ridders en Kastelen’
a.d.h.v. het prentenboekje ‘ de jacht op een nachtkus’ (David
Melling) uit.

FAIRTRADEMARKT
Van 3 tot 13 oktober 2018 gaat de week van de Fairtrade door.
Naar aanleiding hiervan houden we op vrijdag 19 oktober om 15.10
u. een fairtrademarkt op de grote speelplaats. Op deze manier kan je
op
onze
school
kennismaken
met
de
verschillende
wereldwinkelproducten.
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OUDERCONTACTEN BASISSCHOOL
Bij rapporten is het vaak belangrijk wat toelichting te geven aan de ouders. Daarom zijn er 4
geplande oudercontacten voorzien (in het kleuter 2):
Vóór de herfstvakantie
Donderdag 18 oktober
Donderdag 25 oktober

Vóór de kerstvakantie
Dinsdag 11 december
Dinsdag 18 december
Vóór de paasvakantie
Dinsdag 26 maart
Dinsdag 2 april
Vóór de grote vakantie
Donderdag 13 juni
Donderdag 27 juni

Selectief oudercontact voor L3C en L6B
Selectief oudercontact voor het lager
(m.u.v. L3C en L6B)

Voor alle kleuterklassen
Voor alle lagere klassen
Oudercontact voor L6 (advies studiekeuze)
Selectief oudercontact voor L5
Selectief oudercontact voor L1 t.e.m. L4
Voor alle kleuterklassen
Voor alle lagere klassen

RAPPORTEN LAGER
Rapporten eerste trimester
Vrijdag 5/10: groeirapport
Vrijdag 16/11: groeirapport
Maandag 17/12: groeirapport
Maandag 17/12: totaalrapport
Rapporten tweede trimester
Vrijdag 15/02: groeirapport
Vrijdag 1/04: groeirapport
Rapporten derde trimester
Vrijdag 24/05: groeirapport
Vrijdag 21/06: totaalrapport
Maandag 24/06: groeirapport
Maandag 24/06: totaalrapport

alle klassen
alle klassen
L1, L2 en L3
L4, L5 en L6
alle klassen
alle klassen
alle klassen
L6
L1 en L2
L3, L4, L5 en L6

Indien je echter met vragen of zorgen zit, hopen we dat je niet wacht tot een oudercontact. Je bent
steeds welkom bij de leerkracht voor een gesprek.
We proberen alvast om jouw kind alle groeikansen te bieden.

IMMACULATA INTERNATIONAAL
Als school vinden we het belangrijk om kinderen een positieve attitude tegenover andere culturen
bij te brengen. Daarom maken we al vele jaren werk van enkele internationale projecten.


Buurlandenproject met Zwolle (6de leerjaar)
Door de jaren heen is de nauwe samenwerking met de Geert Groteschool uit Zwolle uitgegroeid
tot een heel rijk project voor zowel leerlingen, ouders, opvoeders, leerkrachten en directie. De
energie die in dit project gestoken werd, resulteert nu in een brede ‘uitwisseling’ op vele
niveaus.
We maken uitgebreid kennis met de historische hanzesteden Brugge en Zwolle.
O.a. door zoektochten in beide steden waarbij kinderen ook zelf een stukje
gidsen.
We ervaren verschillen en gelijkenissen in het ‘ontvangen’ van gasten.
We werken samen op een creatieve manier rond kunstenaars uit het
partnerland. We volgen een ‘gewone’ lesdag in de partnerschool. We
werken rond gemeenschappelijke thema’s en wisselen info uit.
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Op 10, 11 en 12 oktober bezoekt groep 7 van de Geert Groteschool in Zwolle onze leerlingen
van L6. Drie dagen lang leren de kinderen uit beide landen elkaar beter kennen.
Op 24, 25 en 26 april bezoeken we de Geert
Groteschool in Zwolle. Het is steeds een blij
weerzien.
Meer info over Zwolle en de school:
www.zwolletouristinfo.nl en www.geertgroteschool.nl


STEAM JAM ERASMUS+ 2018-2020

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs en
opleiding. We zijn heel fier dat we een jarenlange
traditie kunnen verder zetten met een negende
project. Vanuit de EU willen ze STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) promoten
in het onderwijs. Europese onderzoeken tonen
namelijk aan dat 65% van de leerlingen later zullen werken in functies die nog niet bestaan én
20% van de leerlingen onder de 15 jaar hebben een tekort aan reken-, taal- en
wetenschappenvaardigheden.
De komende 2 schooljaren werken we STEAM gericht in het kleuter en het lager. Onze school werkt
daarvoor samen met 5 partnerscholen. Een school uit Wales, Italië, Spanje, Kreta en Roemenië.
Dit draagt bij tot innovatieve ideeën, uitwisseling van goede praktijken en doorgeven van Europees
cultureel erfgoed. We werken rond 3 landen per jaar in het kleuter, de eerste graad, tweede graad
en derde graad.
Onze uitdaging is om meer te leren over de
verschillende landen via beroemde ‘Steam Jammers’
zoals Archimedes, Hack, Constantinescu, Calatrava,
Hawking en Panamarenko. Ons doel is om voor de
leerlingen een box met STEAM-activiteiten rond een
centraal figuur te maken en dit te delen met de
partnerscholen uit de verschillende landen.
We voorzien ook extra uitdaging voor de snelle werkers.
De komende 2 jaar zijn er 4 STEAM stages voor leerkrachten in binnen- en buitenland. We
organiseren ook voor de eerste keer 2 STEAM meetings voor telkens 10 kinderen uit L6 in het
buitenland. Meer info hierover volgt nog.
We hopen dat deze uitwisselingen ook dit en de komende jaren weer positieve ervaringen worden
voor jou, jouw kind en hun leerkracht.

VERKEERSACTIES 2018 – 2019
Op 21 september namen we opnieuw deel aan de Strapdag. Reeds 12 jaar bestaat deze strapdag
waarop we ons als ouders, leerkracht of kind zo veel mogelijk milieuvriendelijk en veilig
verplaatsen.
-

Strapdag: vrijdag 21 september 2018 voor alle kleuterklassen en lagere school
Verkeerstoneel: in de loop van de eerste trimester kunnen de kinderen
theatervoorstelling volgen
Infosessie Dode hoek : maandag 8 oktober 2018

een

Fluoactie: maandag 5 november 2018 tot februari 2018 voor alle
kleuterklassen en lagere school
Fietscontroles voor L4, L5 en L6 (datum volgt)
Sam de verkeersslang: de verkeersweek gaat door van 13 t.e.m. 17
mei 2019 voor alle kleuterklassen en lagere school
Tuimelwagen L6 (datum volgt)
Verkeersweek en verkeersbrevetten 14 mei – 17 mei 2019 voor derde kleuter en
lagere school met Sam de Verkeersslang.
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KINDERVIERING ZONDAG 7 OKTOBER: IEDEREEN WELKOM!

Je bent welkom…
zondag 7 oktober 2018
om 10.30 u.
in de Sint-Baafskerk!

OUDERRAAD
Onlangs ontving je de nieuwe folder van de ouderraad. Heb je nog vragen omtrent de ouderraad?
Stuur gerust een mailtje naar: ouderraad@basisschoolimmaculata.be
Activiteiten van de ouderraad:
 algemene vergadering : dinsdag 23 oktober om 20.00 u.
 lezing ouderraad : sociale media: dinsdag 20 november om 20.00 u.
 kaas-en wijnavond : zaterdag 16 maart 2019 om 18.00 u.
 gezinswandeling : zondag 28 april om 13.30 u.

GLUTEN- EN LACTOSEVRIJE MAALTIJD
Voor kinderen met gluten- en lactose-intolerantie kan onze traiteur Hanssens Catering gluten- en
lactosevrije maaltijden aanbieden. Je kan die maaltijden bestellen via het secretariaat. De
kostprijs bedraagt 3,96 euro per warme maaltijd (+0.87 euro voor het toezicht).

NASCHOOLS SPORT KLEUTER EN LAGER
Volgende lessen eindigen op 16 of 18 oktober:
- kleuterturnen voor K3 reeks 1
- turnclub voor L3 en L4
- middagvoetbal voor L6
AVONDACTIVITEITEN NOVEMBER

VOOR
K3A
K3B

WAT +
BEGELEIDING
Kleuterturnen
o.l.v. juf Ruth
Kleuterturnen
o.l.v. juf Ruth

WANNEER
-5 beurten
-dinsdag
-16.10 – 17.00 u.
-5 beurten
-donderdag
-16.10 – 17.00 u.
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EERSTE
LES
6 nov.

Kleuterturnzaal

8 nov.

Kleuterturnzaal

PLAATS

PRIJS
PER LES
2,50 euro
(fiscaal
attest)
2,50 euro
(fiscaal
attest)

MIDDAGACTIVITEITEN NOVEMBER

WAT +
BEGELEIDING
L5
Voetbal
o.l.v. meester
Pieter/meester Henk
Na het naschools sporten worden de
VOOR

WANNEER

EERSTE
LES
6 nov.

PLAATS

-5 beurten
Sportzaal
-Dinsdag
12.10 – 13.00 u.
overblijvende kinderen naar Kakelbont begeleid.

PRIJS
2,50 euro
(fiscaal
attest)

NIEUWSBRIEF VIA MAIL
De nieuwsbrieven worden gemaild naar het adres dat je bij inschrijving hebt opgegeven. Wie een
papieren exemplaar wenst, stuurt best een mailtje naar secretariaat@basisschoolimmaculata.be.
Inschrijfstrookjes worden uiteraard verder op papier meegegeven.
Alvast dank voor de fijne samenwerking,
Met vriendelijke groeten,
Michel Goeman, directeur
Katrien Mortier en Mathieu Vandevoorde, beleidsmedewerkers
Alle leerkrachten en opvoeders van de school

BESTELFORMULIER K3 en L5
Mevrouw/Mijnheer ………………………………………… bestelt voor haar/zijn kind …..................................,
leerling(e) van ........... (klas):
01. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN (niet verplicht)
 kleuterturnen voor K3A (start op dinsdag 6 november)
(5 beurten à 2,50 euro = 12,5 euro)


kleuterturnen voor K3B (start op donderdag 8 november)
(5 beurten à 2,50 euro = 12,5 euro)

02. VOETBAL OP DE MIDDAG (niet verplicht)
 L5 (start op dinsdag 6 november)
(5 beurten à 2,50 euro = 12,50 euro)

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
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