
 

 

NIEUWSBRIEF  

GILO & GIKO KAART 

editie:  

uitschrijven? stuur een mail 

naar  directie@gilodekaart.be 

oktober 2018 

Beste ouders,  

In onze tweede nieuwsbrief leest u de planning voor volgende maand ! 

 

 

 

 

 

MAAND NOVEMBER  

Maandag 5 Instap nieuwe kleutertjes bij de nijntjes. Fluo controle kleuterschool. 

Dinsdag 6 4de ljr naar theater 14u 

Donderdag 8 LBV leerkrachten nemen de leerlingen van het   5de  mee naar TEJO  : een centrum met thera-

peuten voor jongeren in nood.       19u infoavond voor de ouders van de madeliefjeklas.      20u 

vergadering oudercomité 

Vrijdag 9  Namiddag :Wissel kleuters en eerste leerjaar 

Maandag 12 Start van de FLUO weken ! We komen goed zichtbaar naar school. Kleuters  die met de fiets naar 
school komen , zetten hun fiets  ordelijk in het  fietsenrek. Als er fluolichtjes , toeters en bellen , 
helmen , sleuteltjes ...stuk zijn of verdwijnen , zouden wij het op prijs stellen dat dit aan de klasti-
tularis gemeld wordt. Samen houden we de fietsen TIP TOP in orde! 

Donderdag 15 4de leerjaar gaat op uitstap naar Hasselt &Beringen    -schoolzwemmen  - infoavond : Op weg 
naar het secundair (Hemelhoeve 16u30, 18u30  of 20 u    - 17u Kindergemeenteraad 

Maandag 19 Voorleesweek kleuters 

Woensdag 21 Autoluwe schooldag en fruit van het oudercomité. 

Zaterdag 24 Ouderfuif  georganiseerd door het oudercomité 

Maandag 26 BIB—1ste ljr naar theater 14u 

Woensdag 28 Oudercontact kleuterschool 

Donderdag 29 schoolzwemmen 

 Vrijdag 30 3de ljr gaat naar  het speelgoedmuseum  

 

 

 

 

 

 



Lagere school: 

De website werd vernieuwd en komt na de herfstvakantie online.  Deze is  bij de start nog sober maar 

gaat groeien met meer  info. 

  Voor 8u is er geen toezicht op de speelplaats. De vroege kinderen wachten aan de poort!  

 Op stap naar het secundair onderwijs: Er  worden infoavonden gepland voor leerlingen en hun ouders 

tussen 15 en 27 november. Er zijn 4 locaties met  telkens 3 sessies ; de infofolder gaat mee in de boe-

kentas van leerlingen van het 6de. 

 Onze leerlingen raad werd opgericht en gaat de eerste maal door op 6 november tijdens de middag. 

We bespreken dan samen de gehele schoolwerking. De kinderen mogen ideeën lanceren en  suggesties 

geven. 

Er zijn 2 leerlingen  van onze school verkozen  voor de kindergemeenteraad in onze gemeente. Ze mo-

gen hun eed afleggen op donderdag 8 november. Ze zullen de sint ontvangen in onze gemeente op 

24/11 en gaan op uitstap op 26/1. Verder krijgen ze inspraak in heel beleidsdomeinen zoals verkeers-

veiligheid, zwerfvuilacties, enz. 

 

 

 

  

 

 

Kleuterschool en lagere  school: 

We werken mee aan het Route2Schoolproject van de ge-

meente. U kan de info in bijlage vinden. We doen een warme 

oproep om je vanaf 29 oktober te registreren en deel te ne-

men.  Tracht ook de goede gewoonte aan te nemen om dage-

lijks fluo te dragen wanneer je naar school komt.  

Op maandag 3 december is er een pedagogische studiedag. 

Die dag is het geen school voor dekinderen. 

De kiwi actie loopt ten einde .We mogen per school slechts 1 

poster indienen voor de ballenactie. 

De inzamelactie voor oude GSM’s loopt nog wel.  

Gsm's (inclusief batterij) Geen verpakkingen, opladers of  

andere  elektrische/elektronische toestellen.  

De actie loop tot  dinsdag 27 november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geniet van de herfstvakantie! 

Ann Eeman en Veerle Govaerts, directie en Ben Van Tichelen, voorzitter oudercomité 

 

Woordje Oudercomité:  

We zijn dit schooljaar kunnen starten met een zeer gemotiveer-
de ploeg, waardoor het oudercomité ook in de maand oktober 
zeer actief was ! 

Om onze kinderen te stimuleren gezonder te eten, werd er be-
slist om op regelmatige basis gratis fruit uit te delen. Ook konden 
er kiwi-stickers verzameld worden in ruil voor nieuwe voetballen 
voor onze school. 

 

Tijdens de dag van de leerkracht kregen de leerkrachten een 
eigen mok vol snoep, om hen te bedanken voor al hun goede 
zorgen. 
Nogmaals veel dank aan al onze leerkrachten om onze kinderen 
de tijd te geven die nodig is om van hen superhelden te maken ! 

De infoavond hoogsensitiviteit kende een grote opkomst. 
Hilde Carpentier bracht een zeer interessante uiteenzetting, 
waarop we vele positieve reacties hebben ontvangen. 

Oktober werd afgesloten met een waanzinnige Friet & Stoofvlees-
avond. 350 mensen hadden hiervoor ingeschreven ! 

Een dikke proficiat voor de meer dan 35 Helpende Handen die dit 
evenement in goede banen hebben geleid. 

 

OUDERFUIF 

Zaterdag 24 november 

Houd zeker een plaatsje vrij in uw agenda !  

Info volgt. 

Geef a.u.b. uw feedback over de Friet & Stoofvlees-

avond:  

https://oudercomite-dekaart.blogspot.com/p/

feedback.html 

https://oudercomite-dekaart.blogspot.com/p/feedback.html
https://oudercomite-dekaart.blogspot.com/p/feedback.html

