
 

 

NIEUWSBRIEF  

GILO & GIKO KAART 

editie:  

uitschrijven? stuur een mail 

naar  directie@gilodekaart.be 

september 2018 

Beste ouders,  

Dit is onze eerste maandelijkse nieuwsbrief!  De eerste schoolmaand zit er op en we geven u graag een overzicht van wat ko-

men gaat! 

 

 

 

 

 

 

Kleuterschool: 

Reeds te noteren : woensdag 28 november :oudercontact  

             Ouderfuif ! 

MAAND OKTOBER Fluoactie van 1 t.e.m.12 oktober 

Dinsdag 2 Start koekjesverkoop lln 6de ljr.-  19u Schoolraad. 

Woensdag 3 Werelddierendag in de kleuterschool 

Donderdag 4  6de ljr op uitstap naar Brussel - Schoolzwemmen – 20u  infoavond van het oudercomité over 

“Hoogsensiviteit” 

Vrijdag 5  Facultatieve verlofdag( geen school !- dag van de leerkracht. 

Maandag 8 Bib bezoek 

Woensdag 10 De fotograaf komt ! Individuele en klasfoto’s worden genomen. 

Donderdag 11 1ste en 2de leerjaar gaan op uitstap naar Planckendael. 

Maandag 15 Wissel kleuters en eerste leerjaar. 

Dinsdag 16 16u-18u infosessie SPRINT. 

Woensdag 17 Autoluwe schooldag en fruit van het oudercomité. 

Donderdag 18 Schoolzwemmen – levering koekjes 6de ljr. 

Vrijdag 19 Friet met stoofvlees activiteit van het oudercomité. Vergeet niet om tijdig in te schrijven! 

Maandag 22 Bib bezoek 

Woensdag 24 Meespeeluurtje in de peuterklas voor kleutertjes die starten na de herfstvakantie 

Donderdag 25 Oudercontacten lagere school en rapport. 

  Herfstvakantie van Zaterdag 27 oktober t.e.m. 4 november 

Maandag 5 nov Instap nieuwe kleutertjes in de Nijntjesklas bij juf Inne 



 

 

 

Lagere school: 

In oktober zijn er verkiezingen. Op school koppelen we daar-

aan ook de verkiezingen van de leerlingenraad en de verkie-

zingen voor de kindergemeenteraad. 

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan in februari op 

sneeuwschool. Om de kostprijs van deze activiteit wat te 

drukken vragen ze hun medeleerlingen om koekjes te verko-

pen. Deze koekjesverkoop start  volgende week. 

De website wordt vernieuwd en komt binnenkort online. U 

krijgt hiervoor nog een bericht. 

 In sommige klassen komen er stageairs  van de KdG Hoge-

school les geven. Dit kadert in hun opleiding van leerkracht. 

De rijen  : Kinderen van 1ste, 2de en 3de gaan langs de Mid-

delkaart naar buiten, leerlingen van 4,5,6 langs de Leeuwen-

straat.  Afwijkingen vragen we schriftelijk op papier te zetten. 

Leerlingen met broers en zusjes bij de kleuters mogen langs de 

Schoolstraat doorgaan. Ze wachten op hun ouders in een rij 

naast de klas van juf Leen. Dit is nieuw! Ze worden daar opge-

haald. Aan de Middelkaart is het de bedoeling dat ouders 

wachten achter de lijn op de speelplaats en niet hinderen  bij 

de fietsenstalling. Wanneer u uw kind afhaalt aan de Leeu-

wenstraat wacht  u op de straat. De kinderen komen tot daar 

onder begeleiding. 

Heel wat leerlingen namen deel aan de jaarlijkse scholenveld-

loop in het park. We behaalden 5 grote medailles, dit is een 

knappe prestatie! Proficiat aan alle deelnemers en supporters!  

Gelieve alle brooddozen, truien en jassen van een naam te 

voorzien a.u.b! 

Wie /waar Studie ? De eerste graad steeds in de refter , de 

2de graad , in de klas naast het 5de en de 3de graad in het 5de  

of 6de.ljr.  

 Voor 8u is er geen toezicht op de speelplaats. De vroege kin-

deren wachten aan de poort! 

  

Ann Eeman  en Veerle Govaerts, directie 

Ben Van Tichelen , voorzitter oudercomité 

Woordje Oudercomité:  

We hebben een actief oudercomité dat de scholen graag wil onder-

steunen !  

Zo werd er o.a. beslist een degelijke muziekinstallatie aan te kopen 

die we kunnen gebruiken bij tal van activiteiten! 

Mocht u nog ideeën hebben voor spelmateriaal of een leuk speel-

toestel voor op de speelplaats, dan mag u dit mailen naar directie of  

het oudercomité via oudercomite.dekaart@gmail.com 

Onze volgende activiteiten werden reeds aangekondigd via een 

brief in de boekentas: 

4 oktober : infoavond Hoogsensiviteit om 20u 

19 oktober : Friet met stoofvleesavond 

De deadline voor inschrijvingen is op vrijdag 12/10/2018. 

Wij halen vrijdag avond alle inschrijvingsstroken op bij de directie, 

en aanvaarden geen bijkomende inschrijvingen meer ! 

Noteer alvast ook de ouderfuif die doorgaat op 24 november! 

We starten enkele spaaracties op om materiaal voor de school te 

verzamelen : 

 oude GSM’s kunnen gedeponeerd worden in de 2 secretaria-

ten en kunnen laptops opleveren. 

 Kiwi-actie , waarbij we de stickertjes van het merk Zespri op 

een poster kleven. Volle posters leveren ballen op voor de 

school. 

Via de vernieuwde website van het oudercomité kan u de laatste 

info terugvinden: https://oudercomite-dekaart.blogspot.com/ 

Wenst u graag eens een handje toe te steken tijdens één van onze 

activiteiten ? Schrijf u in via www.helpendhandje.tk 
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