HUISWERKKLAS
Ondertussen draait onze huiswerkklas op volle toeren. De kinderen krijgen een
rustige plek aangeboden om aan hun huiswerk te werken en eventueel vragen te stellen. Ook
computers zijn beschikbaar om eventuele Bingeltaken op te lossen.
www.hetspoorbasisschool.be
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SOCIALE VAARDIGHEDEN
In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 werelddoelen op die
ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te
leven voor iedereen. En vermits een school de wereld in het klein is, werken we hier graag
aan mee. Het volgende thema sociale vaardigheden “Samen leven doe je samen” sluit er
helemaal bij aan. De kinderen maken hier kennis mee tijdens de maandhappening van
december. De 17 doelen zijn:
Doel 1 — Geen armoede
Doel 2 — Geen honger
Doel 3 — Een gezond leven voor iedereen
Doel 4 — Iedereen naar school
Doel 5 — Jongens en meisjes zijn gelijk
Doel 6 — Schoon water voor iedereen
Doel 7 — Schone en duurzame energie
Doel 8 — Waardig werk en eerlijke handel
Doel 9 — Technologie voor iedereen
Doel 10 — Gelijke kansen voor iedereen
Doel 11 — Leefbare en schone steden
Doel 12 — Geen verspilling
Doel 13 — Stop de klimaatverandering
Doel 14 — Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
Doel 15 — Zorgen voor bossen en natuur
Doel 16 — Vrede in de wereld
Doel 17 — Samenwerken

En wanneer we dit kunnen verwezenlijken, zetten we meteen een aardige stap
richting ideale wereld ;-)
NIEUWE GEZICHTEN
Deze week zien we een nieuw gezicht in 6L. Juf Lore is immers enige tijd “out”. Zij
wordt momenteel vervangen door juf Charlotte. Ook na de kerstvakantie zal juf Lore nog even
afwezig zijn. Meester Michaël zal daarom 6L begeleiden op sneeuwklassen. Interimjuf Hanne
zal dan de lessen bewegingsopvoeding voor haar rekening nemen.

RAPPORTEN EN OUDERCONTACTEN
Op donderdag 25 januari krijgen de kinderen opnieuw een rapport. Meteen hoog tijd
om nog een mogelijkheid tot oudercontact in de lagere school te organiseren. Dit staat
gepland op dinsdag 30 januari en/of donderdag 1 februari.
MARSEPEIN
Hartelijk dank voor het verkopen en helpen verspreiden van de marsepein en de
pralines. In totaal gingen 500 blokken marsepein en 400 zakjes pralines over de toonbank.
Omdat we de marsepein per doos aanschaffen, zijn er voor de liefhebbers nog een tiental
blokken beschikbaar op het bureel.

WARMSTE WEEK
Sinds maandag is de Warmste Week weer alomtegenwoordig op radio en televisie.
Ook onze school draagt een zeer stevig steen bij. De hotdogs en soep die de meesters en
juffen maakten waren minstens even lekker als die van Jeroen Meus. En vrijdagavond
tekenden bijna 200 ouders en sympathisanten present voor een supergezellige en meesterlijk
gepresenteerde bingoavond. Wees maar zeker dat Studio Brussel de vlam hiervoor zal
aanwakkeren want de opbrengst bedraagt 2000 euro! Hartelijk dank voor de steun, de
bijdrage en voor de inzet. Het was een hartverwarmend kerstinitiatief!
GIMME
Momenteel testen we de applicatie “Gimme” uit. Dit is een platform waarmee we
brieven digitaal aan de ouders kunnen bezorgen. De brieven zullen gekoppeld zijn aan een
schoolkalender en blijven steeds beschikbaar. Via de app kan je de brieven makkelijk
raadplegen op smartphone, tablet of pc en in verschillende talen. De opstart is gepland na de
sneeuwklassen. Meer info volgt nog in een aparte brief.

FUIF
Noteer alvast zaterdagavond 3 februari in je agenda. Het oudercomité organiseert
die avond de ondertussen traditionele en legendarische fuif. Gewoon een avondje plezier
maken is de boodschap. Locatie: Spuihuisje. Start 21 uur.

SNEEUWKLASSEN
Onmiddellijk na de kerstvakantie vertrekken onze zesdeklassers met de trein op
sneeuwklassen. Zij verblijven 10 dagen in het Zwitserse dorpje Zinal. Vanaf dinsdag 9 januari
kan je hun avonturen volgen via de schoolwebsite. Omdat juf Lore even in de lappenmand
ligt, zullen de kinderen begeleid worden door juf Els, juf Dorien en meester Michaël. Meester
Pol reist mee om het sneeuwklasgebeuren een beetje te coördineren. En ook juf Karla
vertrekt mee met de kinderen en komt enkele dagen op bezoek. Wil je de kinderen verrassen
met een briefje, dan kan dit op het volgende adres:
Naam+klas
Basisschool Het Spoor Lier
Intersoc hotel Les Diablons
CH – 3961 ZINAL (VS)

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
Is je kindje geboren in 2016? Dan mag het binnenkort ingeschreven worden in een
school. Alle Lierse scholen hebben hieromtrent afspraken gemaakt. Zo kunnen broers en
zussen ingeschreven worden tussen 8 en 26 januari 2018.
Alle andere kleuters van het geboortejaar 2016 kunnen tussen 1 en 23 februari 2018
aangemeld worden. Na afsluiting van de aanmeldingsperiode ontvang je een brief met
informatie over in welke school je je kind kan inschrijven.
Alle info hierover vind je op www.naarschoolinlier.be.

PARKEREN OP HET VOETPAD
Dat parkeren op het voetpad erg gevaarlijk is voor de kinderen, hoeven we natuurlijk
niet meer te vertellen. Om dit mee te bewaken zal ook de politie een oogje in het zeil houden.
Parkeer je wagen dus steeds reglementair en veilig aan de schoolpoort. Het is belangrijk voor
de veiligheid van uw en onze kinderen. Alvast erg veel dank.
Maandag 25 december

Start kerstvakantie

Maandag 8 januari

Vertrek sneeuwklassen 6 lj.

de

Start inschrijvingsperiode broers en zussen
Vrijdag 12 januari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1

ste

lj. om 13u30, 5ST+5SV om 14u, 4RI+4G om 14u30 .

Dinsdag 16 januari

Kleuters naar de binnenspeeltuin

Woensdag 17 januari

Zesdeklassers sneeuwklassen terug

Vrijdag 19 januari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA om 14u30 .

Dinsdag 23 januari

Grootouderfeest kleuters deel 1

Woensdag 24 januari

Grootouderfeest kleuters deel 2
Trefbal voor 3 en 4

Donderdag 25 januari

Rapporten
Zitdag CLB op school

HEEL VEEL STERKTE
Via deze weg willen we graag onze deelneming betuigen aan juf Fabienne bij het
overlijden van haar papa. Een dikke knuffel van haar kleuters zal erg veel deugd doen. Ook
wij wensen ze erg veel sterkte toe. Verder gaat onze deelneming ook uit naar juf Ann bij het
overlijden van de grootvader en naar Mil (1A) en meester Tim bij het heengaan van de
(over)grootvader. Tot slot betuigen we ook graag onze deelneming aan de familie Slegers
(Silke 4RI en Jolien 2SA) bij het overlijden van de oma. Heel veel sterkte bij deze droeve
gebeurtenissen.

Vrijdag 26 januari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om 14u, 4RI+4G om 14u30 .

Maandag 29 januari

Zitdag CLB op school voormiddag

Dinsdag 30 januari

Kodo, het geheim van de Samurai (Ida van Dril): 3de en 4de lj.
Oudercontacten lagere school deel 1

Donderdag 1 februari

Start aanmeldingen basisonderwijs Lier
Leerlingenraad
Oudercontacten lagere school deel 2

FLUO

Vrijdag 2 februari

Ook al brandt overal de kerstverlichting, toch blijft het ’s morgens erg donker in het
verkeer. Daarom vinden we het dragen van fluo zo belangrijk. En er zijn klassen die dat
bijzonder goed doen. 4RI is de klas die tot hiertoe het beste de fluovestjes draagt. Zij liggen
op kop in de wedstrijd. Maar andere klassen volgen op korte afstand…. Spannend!!

Zaterdag 3 februari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA om 14u30 .
Viering naamopgave
Het Spoor Fuift

Vrijdag 9 februari

Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om 14u, 4RI+4G om 14u30 .

