Dit is de papieren nieuwsbrief. De digitale versie vindt u op onze website en op smartschool.

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Bij het begin van het nieuwe schooljaar wensen we iedereen het allerbeste toe. Als trouw Glimlachertje ben je al vrij goed op de hoogte
van het reilen en zeilen hier op school. Toch is de aanvang van het schooljaar een bijzonder moment. Ook jij neemt weer een frisse start
en we nodigen je uit om nieuwe medeleerlingen te helpen, zodat ook zij zich heel gauw mogen thuis voelen op onze school.
We wensen iedereen een hartverwarmend en memorabel schooljaar toe! Met een Glimlach 

ICO
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 zetten ze nog even op een rijtje:
1) Ik doe niemand pijn.
2) Binnen ben ik rustig.
3) Als de juf/ meester praat, ben ik stil en luister ik.

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 hanteren. Stop koekjes in een koekendoosje, boterhammen in een boterhamdoos en gebruik
drinkflessen.
We willen met de MOS-ouders graag de schoolmoestuin naast de refter verder onderhouden. De tomaten, pompoenen, kruiden,
aardpeer en aardbeien doen het alvast heel goed! Heb je zelf nog stekjes van planten (graag eetbaar en/of met veel bloemen) of
planten die je weg doet: contacteer ons! We vinden er wel een plekje voor in onze moestuin! Hoe meer bloemen, hoe meer vreugd!
Er is nog een oplossing nodig voor de speelheuvel aan de kleuterblok die te lijden heeft gehad onder de vele voetjes die de
helleborussen vertrapt hebben en de hitte die heeft belet dat ze terug groeiden. Iemand een briljant idee om de glijbaan er terug op te
kunnen installeren? Of iemand nog wat aarde en energie over om de heuvel groter te maken en minder steil? De kleuters zullen u
dankbaar zijn!
de MOS-ouders.

OUDERVERENIGING
De oudervereniging nodigt alle geïnteresseerden uit om hun werking op woensdag 5 september om 20u wat te leren kennen (in
schoolrefter). Wil je als ouder ook af en toe iets doen om de kinderen een leuke tijd te bezorgen?
Wie reeds lid is of nieuw is, is eveneens welkom op de (algemene) vergadering op maandag 17 september om 20u. Zonder extra
hulp kan er maar weinig gebeuren... Tot binnenkort?
Je kan je ook kenbaar maken via ovdeglimlach@gmail.com.
Groetjes,
De oudervereniging

SCHOOLWEETJES
1) We verwelkomen enkele nieuwe gezichten in ons lerarenteam. Juf Sofie zal de turnlessen voor de lagere afdeling geven. Juf Tessa
doet dit voor de kleuters en vervangt ook juf Maaike in de peuterklas. Ook voor Niet-confessionele zedenleer hebben we dit jaar een
nieuwe leerkracht. Deze was bij de druk van de nieuwsbrief nog niet bekend.
2) De kleuters van het tweede en derde kleuter gaan samen zwemmen op woensdagen gespreid doorheen het schooljaar. Juf Brenda en
juf Annia kunnen hier wel wat hulp van de ouders of grootouders gebruiken. Wie zich geroepen voelt, kan dit steeds doorgeven aan hen.
3) Ook ons niveaulezen start binnenkort terug. Op woensdagvoormiddag, het eerste lesuur lezen de kinderen in groepjes onder
begeleiding van een juf of meester, leesouder of leesbroer of leeszus. De grootste groep van het eerste leerjaar start pas later dit
schooljaar. Kinderen uit het eerste leerjaar die al enigszins kunnen lezen, worden wel betrokken bij het niveaulezen. We zoeken elk jaar
opnieuw naar ouders die zich hiervoor kunnen inzetten. Hoe meer mensen hier ondersteunen, hoe meer zorg we aan de kinderen kunnen
bieden tijdens het lezen zelf. Wie zich hiervoor wil inzetten, kan contact opnemen met meester Nico. Hij zal het niveaulezen in goede
banen leiden.

