Dit is de papieren nieuwsbrief. De volle versie vindt u op onze website.

Welkom in het nieuwe schooljaar.
Er zijn dit schooljaar een heleboel nieuwe gezichtjes op onze school. We verwelkomen onze trouwe glimlachertjes, maar wensen ook
aan alle nieuwe kinderen op onze school toe dat zij zich heel gauw mogen thuis voelen op school. Daar kunnen we allemaal aan mee
helpen. We wensen iedereen een hartverwarmend en memorabel schooljaar toe! Met een Glimlach!

ICO: Thema van de maand september: Fijn dat je er bent!
Bij de start van een nieuw schooljaar worden er in elke klas heel wat afspraken gemaakt. Om de veelheid aan afspraken
eenvoudiger en werkbaarder te maken voor de ganse school werken we met de Glimlach-code. Dit is een algemene
gedragscode voor alle kinderen van onze school. De afspraken zijn eenvoudig en duidelijk. Bij het naleven ervan komt
iedereen met de glimlach naar school. We zijn heel blij dat iedereen er is, hebben heel wat nieuwe leerlingen op school.
Daarvoor zetten we ons extra in, om hen gauw te laten thuis voelen.
Ook dit schooljaar zullen we weer vol enthousiasme werken aan ons ICO-project, zodat we de kinderen op een constructieve wijze
kunnen begeleiden en samen kunnen bouwen aan het ontwikkelingsproces van ieder kind, rekening houdend met de noodzakelijke
afspraken en regels die een leefgemeenschap met zich meebrengt. We proberen ook de kinderen bewust te maken van
wereldburgerschap. Doorheen het schooljaar willen we ook elk kind met zijn bijzondere talent(en) eens in de kijker zetten. Elke maand
komt een nieuw talent in de kijker te staan.

MOS
MOS staat voor Milieuzorg op school. Al jaren schenken we met onze school hier aandacht aan. Elk jaar proberen we het nog beter te
doen dan het jaar er voor. Dit kan uiteraard niet zonder de medewerking van de kinderen en ouders. Daarom willen we iedereen warm
maken om dit project in het hart te sluiten en zich extra in te zetten voor het milieu. Als MOS-school willen we iedereen er nog graag
even aan herinneren dat wij de afvalberg wat kunnen verkleinen door herbruikbaar materiaal te hanteren. Stop koekjes in een
koekendoosje, boterhammen in een boterhamdoos. Drinkflessen kunnen de hele dag door bijgevuld worden aan ons lekker koel
drankfonteintje op school.

Fairtradeschool
Eind vorig schooljaar konden we terug een bon van 100 euro in ontvangst nemen voor ons laureaat voor de
dag van de Fair Trade. Deze zullen we tijdens de week van de Fair Trade spenderen voor de leerlingen. Noteer
alvast in uw agenda: 5 – 15 oktober: week van de Fair Trade. Spaar terug de logootjes mee met het eerste en tweede leerjaar. Ook dit
jaar nemen ze weer deel aan het project rond Fairtrade. Puntjes mogen steeds bij juf Elisa afgegeven worden.

Oudervereniging
Wij willen ook een warme oproep doen aan alle ouders. Wij zoeken nog gemotiveerde ouders die zich willen verenigen om onze
activiteiten verder te ondersteunen. Onze startvergadering vindt plaatst op 18 september om 20u in de eetzaal. Wenst u op voorhand
al eens de voorzitter te contacteren over de impact hiervan, dan kan u dit op volgende mailadres: ovdeglimlach@gmail.com

Schoolweetjes








Dit jaar start er een nieuwe juf voor de lessen Rooms Katholieke Godsdienst. Dit is juf Mieke Debaillie. De
levensbeschouwelijke vakken zullen telkens op donderdag plaatsvinden.
Na vakantieperiodes treffen we wel vaker meer luisjes in de haren van de kinderen aan. Daarom voeren we vaste
e
e
e
controletijdstippen in op onze school. Saskia controleert op maandag het 1 , 2 en 3 leerjaar. Kim doet dit op vrijdag voor het
e
e
e
4 , 5 en 6 leerjaar. De kleuters worden frequenter gecontroleerd.
We werken terug met smartschool op onze school. Voor de maand september worden de maaltijden nog niet via de enquête
besteld, dit zal vanaf de bestelling voor de maand oktober wel zo zijn. Wie zijn accountgegevens verloren heeft of vragen heeft
over smartschool kan juf Corry contacteren via mail of telefoon. Zij zal u graag verder helpen.
Uren GON-begeleiding worden dit jaar anders ingevuld vanuit het ministerie. Dit worden uren die aan de school toegekend
worden voor een ondersteuningsteam.
De opvang blijft in de kleuterblok. De opvang verhuizen leek niet opportuun, gezien we misschien een renovatie zouden
toegekend krijgen over enkele jaren.

