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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… (Ik heb vertrouwen in mezelf.)
Als IK IK ben
Omdat jij jij bent
en jij jij bent
omdat IK IK ben
dan ben IK niet werkelijk IK
en jij niet werkelijk jij
maar als IK IK ben
omdat IK IK ben
en jij jij bent
omdat jij jij bent
dan ben IK werkelijk IK
en jij werkelijk jij

Het Spoor festival
Waren jullie één van de vele bezoekers van ons Spoor festival? Dan
hebben jullie genoten van een supergezellige zaterdagnamiddag met leuke
optredens, lekkere versnaperingen, plezante attracties en spelletjes en bovenal een
spannende kunstveiling. Behalve gezellige ontmoetingen bracht dit schoolfeest ook
centen in het laatje. Deze zullen gebruikt worden om de speelplaats nog wat leuker
te maken. Hartelijk dank aan alle helpende handen vooraf, tijdens en na het feest.

Het Spoor wintert
Elk jaar zwaaien er enkele ouders af uit het oudercomité. Gelukkig hebben
er bij de start van dit schooljaar heel wat nieuwe mama’s en papa’s zich gemeld als
nieuw lid van het oudercomité. Je vindt de namen van alle mensen van het
oudercomité op de schoolwebsite. Je kunt bij hen terecht met vragen,
opmerkingen, bedenkingen en fijne ideeën.
En ze zitten niet stil in het oudercomité. Zo groeien er nu reeds plannen
voor een nieuwe en leuke winteractiviteit. Het is iets met lichtjes, gezelligheid,
lopen door de school en zelfs al een beetje Kerstmis. Kruis 15 december al maar
aan in je agenda. Het belooft leuk te worden.

Rapporten
Net voor de herfstvakantie ontvangen de kinderen van de lagere school
voor de eerste maal een rapport. Met het puntenrapport, attituderapport en een
zelfevaluatie hopen we een zo volledig mogelijk beeld te geven van de vorderingen
van de kinderen. De datums van de rapporten lees je op de eerste pagina in het
rapport.
Oudercontacten
Ook een gesprekje met de leerkracht kan erg verhelderend zijn. De eerste
oudercontacten plannen we, zowel voor kleuter- als lagere school, op dinsdag 6
november. In april is er nog een overlegmoment gepland.
Afwezig

Zowel juf Ingrid (eetzaal) als juf Inge(4RI) zijn even afwezig wegens een
medische ingreep. Wij wensen hen beiden veel beterschap en een spoedig herstel
toe. In 4RI wordt juf Inge vervangen door juf Caroline. Juf Ingrid wordt in de eetzaal
tijdelijk vervangen door juf Nina (mama van Maria 4RI en Isa 1A).
Hoera
Hip, hip, hoera voor Sami Yusuf, pasgeboren broertje van Bilal (berenklas).
Gefeliciteerd!
GVA en privacy
Zoals we eerder reeds gemeld hebben, ontvangen jullie binnenkort een
brief met enkele vragen over privacy. Mogen we jullie vragen deze in te vullen en
terug aan de juf/meester te bezorgen? Vanwege de administratieve rompslomp
omtrent het publiceren van foto’s nemen we vanaf dit jaar ook niet meer deel aan
de fotoactie van de Gazet van Antwerpen (eerste leerjaar) en Het Laatste Nieuws
(kleuterklasjes). Dit is een afspraak die we maakten met alle scholen van onze
scholengemeenschap.
Strapdag
Tijdens de Strapweek hebben jullie ze ongetwijfeld zien lopen: de
verkeersmannetjes met slimme boodschappen op hun buik of rug. “Hou je klep en
kom met de step”, “Parkeer goed, anders word je beboet”, enz… Gedurende één
week hebben we met blokjes in doorschijnende kokers gemeten welke
vervoermiddelen het meest gebruikt worden. En hoera, hoera,… de fiets won met
voorsprong. En op de tweede plaats de voetgangertjes. Geweldig toch! Dit gaan
we een gans jaar proberen vol te houden.
Vrijaf
Zowel vrijdag 12 oktober als maandag 15 oktober is het geen school. Er is
wel mogelijkheid tot opvang bij Kadee.

Sociaal tarief
Kinderen met een UIT-pas met kansentarief krijgen korting op
zwembeurten en toneelvoorstellingen. Heb je zo’n pas, breng dan het nummer
binnen op het bureel. Wij geven de korting via je schoolfactuur.
Curieuzeneuzen
Waar we wel aan deelnamen, is het Curieuzeneuzen onderzoek naar de
luchtkwaliteit voor onze school. Aan de rode schoolpoort werd de luchtkwaliteit
gedurende één maand gemeten. Wanneer je het kaartje met de resultaten bekijkt,
zal je merken dat de resultaten voor onze school niet verontrustend zijn. Met 25-30
µg/m³ gemeten NO2-concentratie vallen we in de categorie ‘gewoon’. De norm, die
ook de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is, ligt op 40
µg/m3.
Zelf kunnen we de luchtkwaliteit aan onze schoolpoort nog verbeteren
door nooit de motor van de auto te laten draaien bij het afzetten van de kinderen.
Nog beter is natuurlijk door te voet of met de fiets tot aan de school te komen. Alle
beetjes helpen!
GoodPlanet Challenges
Reeds enkele jaren streven we ernaar om onze school afvalarm te maken
tegen 2020. We zijn echter in 2018 reeds in ons opzet geslaagd. Daarom durven we
nu een stapje verder te gaan en nemen we deel aan de Goodplanet Challenges
waarbij de focus breder ligt dan het afvalbeleid alleen. Goodplanet Challenges
bestaat uit 5 uitdagingen op 5 verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar:
§
18 oktober: Eet lokaal: Ik eet lokaal en seizoensgebonden.
§
22 november: Zero afval: Ik ga voor minder afval.
§
12 februari: Dikke truiendag.
§
22 maart: Iedereen waterdrager: Ik ga zorgzaam om met al het water.
§
25 april: buitenlesdag: Ik trek naar buiten om te leren, spelen en bewegen.
Op 18 oktober staan we voor onze eerste uitdaging: “Eet lokaal!” Door te kiezen
voor lokale en seizoensgebonden groenten en fruit, helpen we het milieu en geven
we de lokale producenten een duwtje in de rug. Producten die uit verre landen
worden ingevoerd of in verwarmde serres worden gekweekt zorgen immers voor
heel wat vervuiling en een hoog energieverbruik. Bovendien zijn seizoensgroenten
en -fruit van bij ons lekkerder. Denken jullie hier mee over na, a.u.b. Ook in de klas
zal hier aandacht aan besteed worden.
Medeleven
Via deze weg betuigen we graag ons medeleven aan de familie Rumes bij
het overlijden van de bompa van Ferre 5S en Stef 2S alsook aan de familie Saerens
bij het overlijden van de grootvader van Arno 4RI. We wensen de familie erg veel
sterkte toe.

Eetzaal
Tussen 12 en 1 eet iedereen…. maar je kiest zelf wanneer. Dit schooljaar
kiezen de kinderen zelf wanneer ze lunchen tijdens de middagpauze. Dit kan
onmiddellijk om 12 uur maar het mag ook een half uurtje later wanneer het veel
rustiger is in de eetzaal. De kinderen leren zo zelf hun middagpauze in te plannen.
Voor de kinderen van het eerste leerjaar voorzien we een controlesysteem op een
aanwezigheidsbord. De kleuters eten nog wel in twee beurten. En om er zeker van
te zijn dat niemand vergeet te eten, geven we om 12u40 nog even een belsignaal.
De zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid groeit hierdoor elke dag.
Nieuwe website
Met trots presenteren we zeer binnenkort onze nieuwe website. Je zult
www.hetspoorbasisschool.be dan ook kunnen raadplegen op tablet of smartphone.
Met dank aan Vingerhoets.com !
Leerlingenraad
We kiezen niet alleen een nieuwe burgemeester in onze stad, maar ook
nieuwe vertegenwoordigers voor onze leerlingenraad. De eerste vergadering
plannen we na de verkiezingen. Veel succes iedereen!
Vrijdag 5 oktober

Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober

Vrijdag 19 oktober
Donderdag 25 oktober
Vrijdag 26 oktober

Maandag 29 oktober
Vrijdag 2 november

Dag van de leerkracht
Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 5, 4 en 6
Zitdag CLB op school
"De wondere wereld van professor Pillemans" voor
alle kleuters
Vrijaf. Pedagogische studiedag
Facultatieve vrije dag
Bezoek schapenhoeder 1, 2, 5
Goodplanet Challenge 1: Ik eet lokaal en
seizoensgebonden.
Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 5, 4, 6
Rapporten
Zitdag CLB op school
Eerste lj.: Megaspeelstad
Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 2, 1, 3
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie

