In de kijker: leerlingenparticipatie
Omdat onze school voorop stelt dat ieder kind met
een glimlach naar school kan komen, vinden wij
leerlingenparticipatie een must.
Na een spannende campagneweek volgde op vrijdag
28 september een democratische stemming en op
deze manier hebben we een gloednieuwe
leerlingenraad op onze school.
Deze bestaat uit drie leerlingen van het zesde
leerjaar, nl. Luka Van Peteghem, Esme Dhelft en
Phoebe Keirsebilck.
Alsook de tweelingbroers
Lennert en Jayden Gailliaert uit het vijfde leerjaar.
We vertrouwen erop dat de leerlingen met glans
hun nieuwe rol zullen vervullen!

Basisschool De Glimlach stimuleert talenten
Sportieve talenten
Onze school mag zich ook dit schooljaar fier laureaat van ‘Sport beweegt je school 2.0’ noemen.
Zoiets verkrijg je uiteraard niet zomaar en er zijn dan ook tal van voorwaarden waar we ons moeten
aan houden. Zo is een samenhangend bewegingsbeleid aansluitend op het gezondheidsbeleid één
van de criteria. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt, blijft niet onopgemerkt.
Zo mochten er dit jaar drie kinderen van basisschool De Glimlach, nl. Amy Rose Maertens van het
zesde leerjaar, Massimo Masschelein van het vijfde en Mirre Denys van het derde, het podium op
tijdens de 35ste veldloop in Torhout. Dikke proficiat aan alle sportieve toppers die hebben
deelgenomen!
Ook volgende week staan er heel wat kinderen aan de meet voor de Zedelgemse veldloop.

Lopen doen ze trouwens met de glimlach, want dagelijks trekken ze hun loopschoenen aan om een
aantal rondjes doorheen het groene schooldomein te lopen. Dit jaar hebben alle klassen zich
ingeschreven voor ‘The Daily Mile’! Zo lopen of wandelen ze, bij weer en wind, op het parcours van
400m. Dit neemt zo’n 15 minuten tijd in beslag, maar levert onrechtstreeks leerwinst op! De actieve
kinderen komen namelijk fris en fit de klas in en staan weer open voor nieuwe leerstof.

Creatieve talenten
Naast de sportievelingen wordt ook gedacht aan de creatieve leerlingen! Graag herinneren we jullie
nog eens aan de lessen beeldende kunst die door de Kunstacademie Torhout gegeven worden op
onze school.
Elke maandag voor kinderen van het 1ste en 2e leerjaar. Elke donderdag voor kinderen van het 3e
leerjaar. Voor meer info kan u terecht bij de leerkrachten.

Muzikale talenten
Tot slot kunnen ook de muzikale talenten hun ei kwijt! In
samenwerking met de Kunstacademie kregen de leerlingen van
het 1e, 2e en 3e leerjaar een vioolvoorstelling en vioolgewenning
op school. Dit om de leerlingen warm te maken om viool te leren
spelen zelfs zonder enige notenleerkennis. Deze methode is
welbekend als de suzukimethode uit Japan, waardoor jonge
kinderen muziek kunnen leren spelen door oefening en herhaling.
De leerlingen genoten zichtbaar en meteen werd duidelijk dat we
in de basisschool De Glimlach over muzikale toppers beschikken.

Oudervereniging:

Halloweentocht 26 oktober in BS de Glimlach

Hou vrijdagavond 26 oktober vrij in je agenda, want dan
gaan we griezzzzzzelen. Vanaf 18u ben je uitgenodigd om
samen met je ouders een halloweentocht te maken op het
schooldomein met spannende uitdagingen. We sluiten af met
een griezelfeest. Er zullen heksenhapjes en toverdrankjes te
verkrijgen zijn. Kom verkleed en vergeet je zaklamp of lampion
niet! Wie durft!?
Als oudervereniging willen we de kids een leuke tijd bezorgen
op school! Daarom doen we als OUDERVERENIGING een warme
oproep naar enthousiaste ouders om ons TEAM TE
VERSTERKEN! Wil je als ouder af en toe iets doen om ons hierbij
te helpen …. tot binnenkort?
Spreek iemand aan van de oudervereniging of stuur een mailtje naar ovdeglimlach@gmail.com.
Griezzelige groetjes
De oudervereniging

Schoolweetjes
Gezondheidsbeleid
Zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief hecht onze school enorm veel
aandacht aan bewegen en gezondheid.
Help ons bij het streven naar een gezonde voedingsstijl en geef je kind geen
snoep mee naar school, ook niet als dessert bij het middagmaal. Er is geen
bezwaar tegen een stuk fruit en/of een droge koek.

MOS-school
Al jaren zetten wij milieuzorg op school in de kijker. Om dit
extra te versterken, kiezen we ervoor vanaf oktober de
activiteitenkalender en de nieuwsbrief enkel digitaal aan jullie
te bezorgen.
De activiteitenkalender zal telkens op de laatste dag van de
maand gedeeld worden via Smartschool.
De nieuwsbrief zal telkens in de eerste week van de maand
verschijnen via Smartschool en de website.

Directie
Voortaan heeft onze school een directieteam bestaande uit de reeds gekende directeur Corry Devinck
en de nieuwe directeur Kiani Decordier. Het betreft een duobaan om de 1/5e die mevrouw Devinck in
verlof neemt op te vangen.
De beschikbaarheid van de directie zal via Smartschool worden gecommuniceerd.
Zoals het woord zegt, vormen we een team en streven we naar een nauwe en fijne samenwerking.
Hebt u nog vragen, mag u steeds contact opnemen met het directieteam.

