ICO: Blij dat jij er bent!
Bij de start van het nieuwe schooljaar zorgen we er extra voor dat iedereen zich vlug (terug)
thuis voelt op onze school.
We vinden het belangrijk dat kinderen problemen kunnen uitspreken en samen oplossen.
We maken terug afspraken in de klas om alles vlotjes te laten verlopen.
Ook op schoolniveau maken we afspraken zodanig dat alles eenvoudig en werkbaar wordt.
De afspraken staan duidelijk genoteerd in de Glimlach-code:
1) Ik doe niemand pijn
2) Binnen ben ik rustig
3) Als de juf of meester praat ben ik stil en luister ik
Als we allemaal ons best doen om deze afspraken na te leven wordt het een supertof schooljaar
waar iedereen met de glimlach naar school komt!

Oudervereniging
De oudervereniging heet alle kinderen en hun ouders welkom op de
eerste schooldag met een verrassing.
Wil je graag deel uitmaken van deze oudervereniging en als ouder net dat
beetje meer betekenen voor de school van je kind? Vol enthousiasme en
ideeën?
Wil je graag samen met de school het zout op de patatjes betekenen, de peper
in de saus?
Wel, we zijn op zoek naar nieuwe leden en bestuursleden die de oudervereniging
vol enthousiasme willen leiden.
Interesse maar je hebt nog vragen?
Bel dan met de huidige voorzitter 0492 728162 of mail naar anndewitteke@hotmail.com
Nog wat onzeker?

Kom gerust al de nieuwe planning/activiteiten mee bepalen met een
drankje op donderdag 19 september 2019 om 20u in het
schoolrestaurant.

Schoolweetjes
Nieuwe gezichten in ons team
Meester Nico gaat een nieuwe uitdaging aan en neemt afscheid van onze
school. We zijn zeer dankbaar voor zijn werk van de afgelopen jaren en
wensen hem veel succes!
We
verwelkomen
hierdoor
juf
zorgcoördinator in onze school.

Marie-Claire

als

nieuwe

Met open armen ontvangen we ook juf Elke die als nieuwe
opvangmama zal instaan voor de goede zorgen van onze leerlingen
tijdens de opvang.
Tot slot vervoegt ook juf Evelien ons team als nieuwe kleuterjuf.

Infoavond
Op maandag 9 september nodigen we alle ouders van harte uit om kennis te maken met de werking
in de klas.
De eerste sessie start om 19u tot 20u. De tweede sessie gaat door om 20u tot 21u.
Tot dan!

Opvang
Opgelet, voortaan hanteren wij een digitaal systeem om de kinderen in de opvang
te registeren. Indien kinderen niet in de opvang worden opgehaald én afgemeld,
zullen zij voor een gehele avond worden geregistreerd.
Hierdoor vragen we de leerlingen steeds in de opvang te komen ophalen
en aan opvangmama Elke te melden dat je kind de opvang verlaat.

Kindvrije dag
Ook de leerkrachten leren nog steeds bij. Hierdoor is er op woensdag 25 september
geen school wegens een kindvrije pedagogische studiedag.
Voor opvang tijdens kindvrije dagen kan Stekelbees gecontacteerd worden.

MOS
MOS staat voor Milieuzorg Op School. Al jaren zetten wij dit extra in
de kijker. Ook dit jaar proberen we weer ons steentje bij te dragen tot
een betere wereld.
Als MOS-school willen we iedereen er nog graag even aan herinneren
dat wij de afvalberg wat kunnen verkleinen door herbruikbaar
materiaal te gebruiken. Zoals boterhammen in een boterhamdoos en
herbruikbare drinkflessen.

