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SCHOOLRAAD		

De	 schoolraad	 is	 het	 officiële	 participatieorgaan	 in	 een	 school.	 Hierin	 zetelen	
vertegenwoordigers	van	de	ouders,	leerkrachten	en	de	lokale	gemeenschap.	Beschouw	het	
als	een	“raad	van	wijzen”	die	de	schoolwerking	mee	opvolgt	en	hieromtrent	advies	geeft.	
Een	schoolraad	zetelt	4	jaar.	
	 In	onze	schoolraad	zetelen	voor	de	lokale	gemeenschap	Marc	Cotemans,	Karo		Op	
de	Beeck	en	Liesbeth	Michiel.	Voor	de	ouders	Tine	Van	Wassenhoven,	Katrien	Wollants	en	
An	 Jansen	en	 voor	de	 leerkrachten	 juf	Griet	Vingerhoets,	 juf	 Sofie	Van	den	Brande	en	 juf	
Sofie	Thomas.	Zij	kwamen	een	eerste	maal	 samen	op	dinsdag	19	september.	Tijdens	deze	
installatievergadering	 werd	 vooral	 de	 start	 van	 het	 nieuwe	 schooljaar	 besproken:	 de	
aanwending	 van	 de	 lestijden	 en	 organisatie	 van	 de	 klasgroepen,	 de	 planning	 van	 het	
schooljaar,	 een	 aanpassing	 van	 het	 schoolreglement	 en	 de	 opstart	 van	 de	
ondersteuningsteams.	 De	 laatste	 twee	 items	 hebben	 we	 reeds	 toegelicht	 in	 de	 vorige	
nieuwsbrief.		
	
LEERLINGENRAAD		

Maar	het	is	niet	alleen	de	stem	van	de	ouders	en	de	leerkrachten	die	we	belangrijk	
vinden.	 Ook	 de	 mening	 van	 onze	 kinderen	 horen	 we	 graag.	 Daarom	 vergaderen	 we	
tweemaandelijks	 met	 de	 leerlingenraad.	 Dit	 schooljaar	 zijn	 Leon	 +	 Kadir	 (6ED),	 Seval	 en	
Robbe	(6L),	Matteo	en	Nina	(5ST),	Nona	en	Arsho	(5SV),	Mouna	en	Pippa	(4RI),	Dominik	en	
Lina	 (4G),	 Basile	 en	 Yliana	 (3B)	 en	 Liz	 en	 Staf	 (3T)	 de	 vertegenwoordigers	 van	 al	 onze	
kinderen.	Donderdag	jl.	vergaderden	ze	een	eerste	keer.		

En	dat	 ze	een	belangrijke	stem	hebben,	 is	duidelijk.	Zo	 is	het	nieuwe	afdak	er	op	
hun	vraag	gekomen.	En	vorig	 jaar	was	de	vraag	naar	meer	acties	voor	het	goede	doel	een	
prioriteit.	Daarom	nemen	we	dit	 jaar	 voor	 de	 eerste	maal	 deel	 aan	 “de	Warmste	Week”.	
Meer	hierover	verder	in	deze	nieuwsbrief.	
	
PEDAGOGISCHE	STUDIEDAG	
	 Tijdens	een	pedagogische	studiedag	gaan	 juffen	en	meesters	op	de	schoolbanken	
zitten	 om	 de	 laatste	 nieuwe	 dingen	 bij	 te	 leren.	 Daarom	 is	 de	 school	 op	 woensdag	 15	
november	gesloten.	De	kinderen	hebben	dan	een	dagje	vrijaf.	
	
	

VERLOREN	VOORWERPEN	
De	verloren	voorwerpen	verzamelen	we	 in	een	bak	onder	de	trap	 in	de	grote	hal.	

We	merken	dat	erg	veel	gevonden	spullen	geen	naam	dragen.	Dit	maakt	het	terugbezorgen	
erg	moeilijk.	 	Gelieve	daarom	jassen,	mutsen,	handschoenen,	 turn-	en	zwemkledij,	brood-,	
fruit-	en	koekendoosjes	steeds	van	een	naam	te	voorzien.	Je	kan	ze	merken	met	een	stift	of	
gedrukte	labels	die	je	kan	bestellen	op	bvb.	www.mynametags.be,	www.goedgemerkt.nl	of	
bij	andere	leveranciers.	
	
PEUKEN	EN	ZWERFVUIL	
	 Hebben	jullie	ook	reeds	gemerkt	dat	een	hele,	lieve	man	met	fluovestje,	een	vuilzak	
en	 een	 knijpstok	 de	 omgeving	 rond	 de	 school	 netjes	 houdt	 en	 regelmatig	 het	 zwerfvuil	
opruimt.	Dit	vinden	we	een	geweldig	initiatief	dat	we	alleen	maar	kunnen	aanmoedigen	en	
waarvoor	we	 erg	 dankbaar	 zijn.	We	 kunnen	 hem	 erg	 helpen	 door	 zelf	 geen	 papiertjes	 of	
afval	 op	 de	 grond	 te	 werpen.	 Hij	 laat	 ook	 vragen	 om	 alstublieft	 geen	 peuken	 voor	 de	
schoolpoort	(of	elders)	op	de	grond	te	gooien.	Dit	is	 immers	niet	netjes	en	erg	moeilijk	om	
op	te	ruimen.			
	
FLUO	(MINIGOLF)	
	 Van	1	november	tot	1	maart	dragen	we	allemaal	een	fluohesje	op	weg	van	en	naar	
de	school.	Het	is	niet	altijd	voor	de	hand	liggend	om	aan	het	fluohesje	te	denken	wanneer	je	
thuis	 vertrekt.	 Toch	willen	we	 de	 best	 zichtbare	 klas	 belonen.	 Kinderen	 die	 het	 fluovestje	
vergeten,	 dienen	 een	 leenexemplaar	 te	 vragen	op	 het	 bureel.	 De	 klas	 die	 op	 1	maart	 het	
minste	aantal	vestjes	diende	 te	 lenen,	wint.	Zij	mogen	 in	de	 lente	met	de	ganse	klas	gaan	
minigolven.				
	
DE	WARMSTE	WEEK	
	 De	kerstperiode	is	ondanks	het	koude	weer	steeds	een	warme	periode.	Niet	in	het	
minst	vanwege	de	hartverwarmende	 initiatieven	tijdens	de	Warmste	Week.	Ook	wij	willen	
hier	 graag	 ons	 steentje	 toe	 bijdrage	 via	 drie	 topinitiatieven.	 Op	 dinsdag	 12	 december	
kunnen	de	kinderen	 superlekkere	hotdogs	kopen	en	op	donderdag	14	december	wordt	er	
tijdens	de	middagpauze	heerlijke	zelfgemaakte	soep	aangeboden.	Op	vrijdag	15	december	
nodigen	 we	 alle	 volwassenen	 uit	 voor	 een	 ontspannen	 en	 supergeestige	 bingoavond	
gepresenteerd	door	meester	Michaël	en	meester	Tim.		
	
DOORLICHTING	SOCIALE	VAARDIGHEDEN	

De	minister	 van	Onderwijs	 stuurt	 onderwijsinspecteurs	 op	 pad	 om	 na	 te	 gaan	 of	
scholen	goed	werk	leveren.	Donderdag	26	oktober	bezochten	ze	ook	onze	school.	Ze	wilden	
weten	hoe	we	met	‘sociale	vaardigheden’	aan	de	slag	gingen.	Al	erg	snel	kwamen	ze	tot	het	
besluit	dat	we	dit	erg	knap	aanpakten.		Daags	nadien	mailden	 ze:	 “Wij	willen	 jullie	en	het	
team	nog	eens	van	harte	proficiat	wensen	met	het	 traject	dat	 jullie	hebben	afgelegd	voor	
sociale	vaardigheden.	Jullie	werking	kon	ons	snel	overtuigen.”	Iedereen	mag	dus	terecht	fier	
zijn	op	het	geleverde	werk.	Dankjewel,	meesters	en	juffen.	

Het	volledig	inspectieverslag	ligt	ter	inzage	op	het	bureel.	Binnenkort	staat	het	ook	
op	de	website	van	Onderwijs	Vlaanderen	en	de	onderwijsinspectie.			



	 	
BOEKENBEURS	
	 Het	is	heerlijk	om	weg	te	dromen	in	een	goed	boek.	Om	de	kinderen	kennis	te	laten	
maken	met	kinder-	en	jeugdboeken,	toveren	we	op	donderdag	30	november	de	eetzaal	om	
tot	 boekenbeurs.	 Alle	 recente	 jeugdboeken	 zullen	 aanwezig	 zijn.	 Overdag	 bezoeken	 de	
kinderen	 de	 boekenbeurs	 met	 de	 klas.	 Na	 schooltijd	 kan	 de	 boekenbeurs	 nog	 bezocht	
worden	met	ouders/grootouders.	Meer	info	volgt.		
	
	
SINTERKLAAS	
	 Sinterklaas	 heeft	 beloofd	 om	 op	 zijn	 verjaardag	 onze	 school	 te	 bezoeken.	 De	
mooiste	versieringen	en	mijn	prachtigste	tekeningen	liggen	al	klaar.		Zo	kunnen	we	hem	op	
woensdag	6	december	feestelijk	ontvangen.		
	 	
	
EUCHARISTIEVIERING	
	 Dinsdag	19	december	gaan	de	kinderen	van	de	lagere	school	naar	de	parochiekerk	
voor	een	advent-/kerstviering.	Deze	viering	wordt	verzorgd	door	het	1ste,	3de	en	5de	leerjaar.	
Ook	ouders/grootouders	zijn	welkom.	Om	half	2	arriveren	we	in	de	parochiekerk	en	start	de	
viering.	
	 	
	
MARSEPEIN	
	 Hartelijk	 dank	 aan	 alle	 marsepeinverkopers.	 We	 bestelden	 zonet	 500	 blokken	
marsepein	 en	80	 kilogram	of	 400	porties	 pralines.	Dat	wordt	 heerlijk	 smullen.	Alvast	 veel	
dank	voor	het	aan	de	man	brengen	en	verspreiden	van	deze	lekkernij.		
	
	
HUISWERKKLAS	
	 Onder	impuls	van	enkele	leerkrachten	starten	we	vanaf	maandag	4	december	met	
een	huisstaakklas.	Kinderen	die	dit	wensen	kunnen	na	schooltijd	en	dit	op	maandag,	dinsdag	
en	 donderdag	 onder	 begeleiding	 aan	 hun	 lessen	 en	 taken	 werken	 op	 school.	 Met	 dit	
initiatief	beogen	we	om	zoveel	mogelijk	kinderen	de	juiste	huiswerkskills	mee	te	geven.	
	 	
	 	
OUDERCONTACTEN	KLEUTERS	
	 Op	 maandag	 20	 en/of	 dinsdag	 28	 november	 voorzien	 we	 een	 mogelijkheid	 tot	
oudercontacten	 in	 de	 kleuterklassen.	 De	 juiste	 datum	 voor	 de	 respectievelijke	 klassen	
vernemen	jullie	nog	in	een	aparte	brief.		
	 	
	
	
	
	

Maandag	13	november	 Infoavond	sneeuwklassen	5de	lj.	

Dinsdag	14	november	 Infoavond	sneeuwklassen	6de	lj.	

Woensdag	15	november	 Pedagogische	studiedag	(geen	school	voor	de	kinderen)	

	 Swimmathon	3,4,5,6	

Vrijdag	17	november	 Vlinders	(5-jarigen):	zwemmen	

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

Maandag	20	november		 Oudercontacten	kleuters	deel	1	

Vrijdag	24	november	 Vlinders	(5-jarigen):	zwemmen	

	 Zwemmen:	1K+1A	om	13u.30,	3B+3T	om	14u,	2H+2SA	om	14u30	

Maandag	27	november	 Zitdag	CLB	op	school	voormiddag	

Dinsdag	28	november	 Vergadering	oudercomité	20.30u	

	 Oudercontacten	kleuters	deel	2	

Donderdag	30	november	 Boekenbeurs	Pardoes	

Vrijdag	1	december	 Kronkeldiedoe	1	en	2	

	 Muizen	(5-jarigen):	zwemmen	

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

Dinsdag	5	december	 Medisch	schooltoezicht	1ste	lj.	

Woensdag	6	december	 Sinterklaasfeest	

Vrijdag	8	december	 Muizen	(5-jarigen):	zwemmen	

	 Zwemmen:	1K+1A	om	13u.30,	3B+3T	om	14u,	2H+2SA	om	14u30	

Dinsdag	12	december	 Hotdogs	Warmste	Week	

Donderdag	14	december	 Zitdag	CLB	op	school	

	 Verse	soep	Warmste	Week	

Vrijdag	15	december	 Muizen	(5-jarigen):	zwemmen	

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

	 Bingoavond	Warmste	Week	

Maandag	18	december	 Zitdag	CLB	op	school	voormiddag	

Dinsdag	19	december	 Eucharistieviering	

Donderdag	21	december	 Leerlingenraad	

Vrijdag	22	december	 Zwemmen:	1K+1A	om	13u.30,	3B+3T	om	14u,	2H+2SA	om	14u30	

Maandag	25	december	 Start	kerstvakantie	



	


