Dag wereld, dag mensen
Op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan lijkt niet altijd even gemakkelijk. Dit is
dan ook meteen het eerste thema binnen de sociale vaardigheden waar we dit trimester met de
kinderen extra zullen op inzetten. Tijdens de maandhappening vertelden Joe, Gust, Süleyman,
Sofia en Amber (oudste kleuters en 1ste leerjaar) aan de ganse school dat ze dit eigenlijk niet zo
moeilijk vinden, als je je maar goed aan de RAKETafspraakjes houdt. Tja, juf Masha vliegt dit
schooljaar alweer naar andere scholen om samen met Wiebel hierrond te werken. Maar gelukkig
heeft ze voor ons de RAKETkoffertjes achtergelaten, zodat onze kleuters ook dit jaar de
afspraakjes en het speelplaats-goedgedragspel kunnen leren kennen. En jong geleerd is oud
gedaan zeker ? Hopelijk leren de grote kinderen deze keer van de kleintjes... Hier nog even de 6
afspraakjes :
De stille vinger
Alsjeblieft en dankuwel
Complimentjes
Luisteren naar elkaar
Nooit pijn doen of vechten
Niet roepen en schelden
De afspraken om mooi samen te spelen hangen ondertussen ook zichtbaar op de speelplaats.
Samen doen we allemaal ons best om er een leuke school van te maken voor iedereen !
Eetzaalhulp donderdag en vrijdag
Om de middagrefter zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we nog helpende
handen nodig op donderdag- en vrijdagmiddag. Het betreft hulp bij het drank uitschenken,
opruimen en afwassen. Ben jij op deze dagen beschikbaar tussen half 12 en 13 uur en help je
graag één of twee middagen per week, dan heten we je van harte welkom. Onze dankbaarheid
en de vriendschap van de kinderen krijg je er gratis bij.
Dag van de jeugdbeweging
De dag van de jeugdbeweging komt er weer aan! Vrijdagochtend 18 oktober stappen
alle jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging fier in hun uniform de straat op. De Lierse
jeugdverenigingen, jeugdraad en jeugddienst organiseren voor meer dan 1.000 van deze
jongeren een overheerlijk gratis ontbijt tussen 6u30 en 8u30 op de Grote Markt. Naast deze
lekkernijen wordt er ook leuke animatie voorzien zoals springkastelen, photobooth, grime,
ochtendgym , … Het belooft één groot feest te worden!

Scholenveldloop
Op 25 september ging de 31ste editie van de scholenveldloop door in het
Netestadion. De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar liepen 625 meter en alle anderen 950
meter. De meisjes van het eerste leerjaar waren als eerste aan de beurt en de jongens van het
zesde leerjaar moesten als laatste hun reeks afwerken. Na de reeksen van de kinderen van de
lagere school was er ook nog een reeks voor de leerlingen van het middelbaar en eentje voor de
volwassenen. Iedereen van onze school heeft supergoed gelopen. Sommigen veroverden zelfs
een podiumplaats: Naomi Ochiada werd 3de in de meisjesreeks van het 2de leerjaar, Louis
Cuypers( 1ste leerjaar) en Felix D’Hulst( 5de leerjaar) eindigden als tweede in hun reeks en Aysegul
Simsek veroverde de gouden medaille bij de meisjes van het 1ste leerjaar! Maar deelnemen is
belangrijker dan winnen, dus een dikke proficiat aan alle deelnemers!
Oproep laptops en computers
Een basisschool beschikt over een IT-budget van ongeveer 300 euro! per schooljaar.
Jullie begrijpen dat dit totaal ontoereikend is om een school digitaal up-to-date te houden. Hulp
van banken en bedrijven is hierbij broodnodig. Momenteel zijn we weer op zoek naar recente
laptops en pc’s ter vervanging van de computers in de computerhoeken en computerklas. Ook
met een iMac zijn onze kinderen vertrouwd. Kennen jullie een bedrijf dat zijn computerpark
vernieuwd en de oude toestellen wegschenkt, dan horen we het graag. We zijn hier bijzonder
blij mee.
Fluo

Vanaf 1 november tot 1 maart is het dragen van een fluohesje verplicht. Dit geldt voor
fietsers, voetgangers en autogebruikers. Het is immers erg belangrijk dat alle kinderen goed
zichtbaar zijn op straat. De vestjes blijven ook op de speelplaats aan.
Geboorte

Badr uit 1K kreeg er een zusje bij: Noor. Geweldig, toch. Felicitaties aan de ouders en
de grote broer. En ook juf Hilde heeft groot nieuws: zij werd zopas oma van Ava Alahmad. een
gezonde meid van bijna 3 kg. Proficiat aan de ouders en aan oma Hilde.
Verantwoordelijke leerlingen
Wanneer kinderen verantwoordelijkheden krijgen, kunnen ze hier bijzonder verstandig
en knap mee omgaan. Zo gaan de kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar bij het
belsignaal rechtstreeks naar de klas. De meester of juf wacht hen daar op. In de rij gaan staan,
hoeft niet meer. Het verkeer naar de klassen verloopt hierdoor veel vlotter en de lessen kunnen
sneller aanvatten. Knap, toch van die kinderen!
Ook de transfer naar de eetzaal gebeurt zo. Alle kinderen eten tussen 12 en 1, maar
kiezen zelf wanneer. Zijn alle plaatsjes in de eetzaal bezet, dan spelen ze wat langer en komen
later terug. Ze kunnen prima zelf kiezen wanneer ze wensen te eten.

Fotoarchief op website
Heel veel leerlingen en ouders zijn geïnteresseerd in ons fotoarchief. Daarom hebben
we al onze digitale foto’s online beschikbaar gemaakt. De eerste digitale foto’s dateren van
2004. Mocht je zelf beschikken over leuk fotomateriaal voor dit archief, dan nemen we het met
plezier mee op.
Kleine wijziging
In de poezenklas zal juf Britt tijdelijk vervangen worden door een andere juf.
Binnenkort verschijnt hier dus een nieuw gezicht. We houden jullie op de hoogte.
Schoolfeest
Het festivalseizoen werd vorige week feestelijk afgesloten met ons eigen Spoorfestival.
Op de mainstage genoten jullie van knappe optredens en straffe artiesten, in de gamecorner
was het dolle pret met de leuke spelletjes en op de kleine speelplaats vond je een hapje en een
tapje. En in de eetzaal liep een tentoonstelling van echt wel mooie klaswerken. Er werd in een
veiling dan ook hard gevochten om de werken te kunnen bemachtigen. De regen was zo
vriendelijk om net voor 14 uur op te houden, waardoor het een supergezellig editie werd. We
kunnen reeds vertellen dat de inkomsten hetzelfde waren als tijdens het zonnige schoolfeest van
vorig jaar. Met de opbrengsten proberen we nog dit schooljaar een speeltuig op de grote
speelplaats te realiseren. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en steun.
Maximumcapaciteit en volverklaring
Het zesde leerjaar, het geboortejaar 2014 en 2015 en ook onze OKAN-klas hebben de
maximumcapaciteit bereikt. Dat wil zeggen dat we deze leeftijdsgroepen vol verklaard hebben
en er dit schooljaar geen extra leerlingen meer aangenomen kunnen worden. In de andere
klassen zijn nog wel vrije zitjes.
Ophalen na schooltijd.
Op het einde van een schooldag is het steeds erg druk aan de schoolpoort. Daarom
zijn een paar afspraken handig om dit vlot te laten verlopen. Zo kunnen de ouders van kleuters
na schooltijd binnenkomen tot aan het lage, houten poortje op de kleine speelplaats. Ouders
van lagere schoolkinderen wachten echter buiten aan schoolpoorten.
Kansentarief
Ook dit jaar werkt de stad Lier met een kortingstarief voor houders van een ‘Uitpas
met kortingstarief’. Je krijgt dan vermindering bij het schoolzwemmen, schoolvoorstellingen in
CC De Mol en vanaf dit schooljaar ook voor sportdagen. Om in aanmerking te komen bezorg je
zo snel mogelijk het nummer van de Uitpas en de naam van de leerling aan juf Dominique.
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 maandag 4 november.
Voor de kleuterschool voorzien we nog een extra avond op dinsdag 12 november. Eind april en
begin mei is er nog een overlegmoment gepland. Voor de ouders van het zesdeklassers plannen
we dit reeds in op maandag 9 maart. Dat heeft te maken met de studiekeuze naar het secundair
en de daarmee samenhangende info- en inschrijvingsmomenten. Meer info volgt later.
#Snooze

Het 3de en 4e leerjaar bezocht CC De Mol en keek er naar de theatervoorstelling
#Snooze. Stef (3T) schreef dit keimooie verslagje: Heel lang geleden was er een meisje dat Roza
heette. Ze was zo groot als een duim en ze houdt van tanden. Op een dag kwam ze een boot
tegen en ze sprong door het raam van de kajuit recht op het kussen van een Viking die geen
tanden had! De kleine Roza sprong op de hand van de Viking en baaaaaaam ,ze is plat genepen.
Opeens roept de Viking: “Ik heb geen tanden meer en wil tanden!”. Roza zegt: “Ok, ok, ok, het
is goed. Ik geef je de mooiste, witte tanden”. De Viking was heel blij en ze leefden nog lang en
gelukkig.
Dag van de leerkracht
De meesters en juffen werden woensdag jl. door het oudercomité verrast met een
heerlijk ontbijt naar aanleiding van de dag van de leerkracht. Een prachtig gedekte tafel in het
leraarslokaal viel hen te beurt. Heerlijk !! Dankjewel, oudercomité.

Vrijdag 4 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Dinsdag 22 oktober
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 25 oktober
Van 2 tot en met 8 november
Maandag 3 november

Facultatieve vrije dag
Bezoek schaapherder
Theater #Snooze (3 en 4)
Kleutertheater
Zitdag CLB op school (namiddag)
Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 1ste, 3de en 2de leerjaar
G-sportdag 6de lj.
Dag van de jeugdbeweging
Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
Zitdag CLB op school (namiddag)
Rapporten
Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 1ste, 3de en 2de leerjaar
Herfstvakantie
Oudercontacten kleuters en lagere school

