Nieuwsbrief 2
Schooljaar 2016-2017
Schoolorganisatie.
Schoolraad: Per 1 april 2017 treedt de nieuwe schoolraad in
werking . Kandideren kan tot en met 31 oktober 2016.
De ochtendopvang gaat dit schooljaar door in het kleutergebouw.
‘s Ochtends is er tevens een extra toezichtster ingeschakeld aan
de schoolpoort.

Al deze initiatieven , dragen bij tot minder te
laatkomers, minder verkeersdrukte aan de schoolpoort, een
rustigere en vlottere start van de schooldag voor onze
leerlingen en in het bijzonder onze kleuters .
In onze naschoolse opvang zijn we nog steeds op zoek naar een
toezichtster voor een halftijdse vacature bij de kleuters .

Afsprakenkalender tot en met de herfstvakantie
Vrijdag 14 oktober 2016: Lunchpakket meegeven aan uw kind!
17U30 GROOT MOSSELFEEST Vooraf bestellen noodzakelijk!
17U30 Infomoment voor de ouders van L1: VEILIG THUIS!
17U30 Infomoment CLB voor de ouders van L6:
LOOPBAANBEGELEIDING ( naar het secundair onderwijs)
Donderdag 20 oktober 2016:
18U30 Infoavond rond PESTEN in samenwerking met HOPON.
Dinsdag 25 oktober 2016:
20U Vergadering van de OUDERRAAD;Verslag zie schoolwebsite!
Donderdag 27 oktober 2016:
15U30 tot 19U OUDERCONTACT in alle klassen. Vul de
eigenschappen van uw kind aan op de volgende pagina en breng het
ter bespreking ,mee naar het oudercontact van uw kind .

Vrijdag 28 oktober 2016: Halloweenwandeling in de
voormiddag georganiseerd in samenwerking met de
ouderraad:
Ouder van _______________________Klas_____
wenst mee te werken aan dit gebeuren.
Strookje ten laatste 20 oktober aan de juf terugbezorgen
Telefoon:___________ E-MAIL_______________________

KIJKWIJZER OUDERCONTACT :
Deze vijf woorden passen bij ---------------------(naam)
Omcirkel vijf woorden:
Teruggetrokken, makkelijk, open, onzeker, overactief,
agressief, spontaan, vermoeiend, stil, jaloers, ondernemend,
ongeïnteresseerd, opgewekt, ontspannen, levendig, rustig,
driftig, nieuwsgierig, somber, gespannen, passief, lawaaierig,
geduldig, -----------------Zo zie ik mijn kind:Antwoord met: ja/ neen/ soms
Heeft plezier in het leven. __________
Is zeker van zichzelf.___________
Is snel bang._________
Komt goed op voor zichzelf________
Toont spontaan emoties.________
Vertelt graag over zijn ervaringen._________
Gaat met plezier naar school._________
Vraagt hulp als dat nodig is.________
Speelt met andere kinderen.________
Heeft vaak ruzie.________
Helpt andere leerlingen._________
Is fit en gezond.________
Werkt of speelt geconcentreerd._______
Is vlug afgeleid.________
Is vlug ontmoedigd als iets niet lukt._________
Kan zelf een tijd met iets bezig zijn.______
Verveelt zich vlug._______
Maakt af waar hij/zij aan begonnen is._____________

Sportbeleid
We zijn uitermate trots op het behalen
van 7 medailles ( 2 gouden, 3 zilveren
en 2 bronzen medailles) en daarnaast
nog ongeveer 20 geselecteerden voor
het Brussels Kampioenschap tijdens de scholenveldloop.
PROFICIAT AAN AL ONZE SPORTIEVELINGEN!
Geen wonder dus, dat onze school begin dit schooljaar al werd
uitgeroepen als Laureaat (hoogste onderscheiding) bij de
Stichting Vlaamse Schoolsport.

Milieubeleid: Autoloze schooldag
We zijn zeer blij dat we tijdens de autoloze schooldag ongeveer
een verdubbeling (54% i.p.v 29%) van kinderen, die niet met de
auto naar school kwamen konden opmeten! Proficiat !

Inschrijvingsbeleid.
De inschrijvingen van broers en zussen
geboren in 2015 , kunnen rechtstreeks
gebeuren op school van 7 tot 21
november.
Wie niet van deze voorrang gebruik
maakt moet net als voor de andere kinderen aanmelden
Aanmeldingsperiode voor de andere kinderen op
www.inschrijveninbrussel.be vindt plaats van 9 januari tot 3
februari 2016. Vanaf 1 juni lopen de vrije inschrijvingen
voor de resterende plaatsen.
Vrije plaatsen in onze school, zijn steeds te raadplegen op
www.inschrijveninbrussel.be.
Kleuters en leerlingen die in onze school zijn ingeschreven
hoeven zich niet opnieuw aan te melden of in te schrijven!

Vriendenkring.
De winsten van het mosselfeest worden aan de
Sint overgemaakt, opdat hij samen met zijn
Pieten aan de klassenaankopen kan beginnen.
Woensdag 30 november verwelkomen we hem in ons
kinderdagverblijf van 8U30 tot 9U. Aansluitend brengt hij een
bezoek aan al onze kleuters en het eerste en tweede leerjaar,
die hem hartelijk zullen verwelkomen met sfeervolle liedjes en
dansjes in de kleuterzaal. Maar ook onze grotere leerlingen
krijgen na de speeltijd bezoek in de klas. Wees dus waakzaam;
want wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is…

Vakantiedagen 2016-2017:
Herfstvakantie

Van maandag 31 oktober tot zondag 6
november 2016
Wapenstilstand
Vrijdag, 11 november 2016
Pedagogische studiedag Woensdag , 21 december 2016
Kerstvakantie
Van maandag 26 december tot zondag
8 januari 2017
Krokusvakantie
Van maandag 27 februari tot zondag 5
maart 2017
Pedagogische studiedag Woensdag , 22 maart 2017
Paasvakantie
Van maandag 3 tot maandag 17 april
2017
Feest van de arbeid
Maandag 1 mei 2017
Facultatieve verlofdag Woensdag 24 mei 2017
Hemelvaartsdag
Donderdag 25 mei 2017
Brugdag
Vrijdag 26 mei 2017
Pinkstermaandag
Maandag 05 juni 2017
Facultatieve verlofdag Dinsdag 07 juni 2017
Facultatieve verlofdag Woensdag 08 juni 2017
Laatste schooldag
Vrijdag 30 juni 2017 tot 12U20

