Nieuwsbrief September 2019
Beste ouders en kinderen,
Hierbij de kalender voor de maand oktober :
Dinsdag 1
Donderdag 3
Vrijdag 4
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9
Donderdag 10
Vrijdag 11
Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21
Woensdag 23
Donderdag 24
Vrijdag 25

Start koekjesverkoop 6de ljr
Zwemmen 1-2-3 ljr
Facultatieve verlofdag
Bib- KO1 gaat naar de kinderboerderij.- 1ste en 2de ljr gaan naar de Zoo- We
vieren de dag van de leerkracht!
20u vergadering oudercomité
De fotograaf komt op school.
18u45 schoolraad
4de ljr gaat met de Milieuboot op stap – einde koekjesverkoop- Friet met
stoofvleesactiviteit OC
Autoluwe schooldag
Zwemmen 1-2-3 ljr- afhalen koekjes
Dag van de jeugdbeweging
Bib
Meespeeluurtje in de peuterklas
Rapport
Halloweenwandeling - We vieren de jarigen van oktober en kijken naar een
toneel van de Fluo-top actie.

HERFSTVAKANTIE VAN 26 OKTOBER T.E.M.3 NOVEMBER
We zijn het schooljaar goed gestart!
Zoals u aan de lay out kan zien, steekt de nieuwsbrief in een nieuw jasje en dit in het thema Jungle!
 Het nieuwe speeltoestel werd enthousiast onthaald en de kinderen genieten elke dag van
de nieuwe attractie.


Het jaarthema Jungle krijgt elke maand een nieuw accent: we starten met het sensibiliseren
van ouders en kinderen voor het streven naar een afvalvrije school!
Bij controle van de vuilbakken blijken er nog veel papiertjes van koeken in te zitten. Deze
kunnen ook in een herbruikbaar doosje gestoken worden.
In de refter zien we al iets minder afval, dit is fijn !



De vaccinatie momenten bij het CLB zijn gewijzigd : hieronder vindt u een overzicht.

Schooljaar 19-20
contactmoment
vaccinatiemoment

1ste kleuter

1ste leerjaar

4de leerjaar

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

met ouders op CLB

op school

op school

op CLB

aanbod

5de leerjaar

6de leerjaar

aanbod



Gelieve het schoolreglement en de infobrochure met jaarlijkse inlichtingen even door te
nemen op de website. Er zijn jaarlijks een aantal aanpassingen waar u van op de hoogte
moet zijn. Ook het verslag van de inspectie en verdere data van uitstappen, verlofdagen
enz. kan u vinden op www.gilodekaart.be en op www.veldhoppertje.be. Voor vragen kan u
altijd op het secretariaat terecht.



Sommige leerlingen blijven graag in de studie om hun huiswerk te maken.
We opteren voor een vaste plek : studie 1 en 2 gaat door in het eerste leerjaar of de refter
daar vlakbij.
studie voor 2 en 3 gaat door in het derde leerjaar
studie voor 5 en 6 gaat door in het 6de leerjaar. Op vrijdag zitten 1-2 en 3 samen in de refter
, en zitten 4 -5 en 6 samen in het 6de.
In de mate van het mogelijke trachten we het huiswerk van uw kind na te kijken, dit lukt
niet altijd, vooral als de groep erg groot is. Kijk dus nog even in de agenda of uw kind klaar is
met haar/zijn taken. Wanneer het niet verbeterd is maar wel gezien, parafeert de leerkracht
met G.



Ouders en leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar kunnen een infoavond bijwonen om de
overgang basisonderwijs naar secundair onderwijs te duiden. je krijgt daar objectieve
informatie over het keuzeproces en de structuur van het secundair Onderwijs.
Deze worden georganiseerd door het CLB op verschillende plaatsen en data die u hieronder
terugvindt:

Donderdag 14/11

BASO avond Wijnegem
BASO avond Kalmthout

Sessie om 17u en 19u

CC ’T Gasthuis Wijnegem

Sessie om 17u en 19u

OKA Kalmthout

Donderdag 21/11
Dinsdag 26/11

BASO avond Schoten
BASO avond Wuustwezel

Sessie om 17u en 19u
Sessie om 17u en 19u

Het Kasteel van Schoten
CC Kadans Wuustwezel

Donderdag 28/11

BASO avond Brasschaat

Sessie om 16u30, 18u30
en 20u

Theaterzaal Hemelhoeve
Brasschaat

Maandag 18/11



Afwezigheden van leerlingen worden streng opgevolgd door de overheid. Gelieve steeds
een afwezigheidsbewijs binnen te leveren bij afwezigheid. Alleen een telefoontje is niet
voldoende.



Voor 8u is er geen toezicht op de speelplaats. De kinderen die vroeger zijn, wachten aan de
poort!



De leerlingen van het zesde leerjaar gaan in januari op sneeuwschool. Om de kostprijs van
deze activiteit wat te drukken vragen ze hun medeleerlingen om koekjes te verkopen. Deze
koekjesverkoop start op 1 oktober en eindigt op 11 oktober .



Op 29 oktober is het Roefeldag in onze gemeente. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen dan gratis
en onder begeleiding een aantal gebouwen bezoeken bv. De Mortel, de brandweer, de
Biboase, het NAC,.. Inschrijven kan vanaf 1oktober via de website van de Gemeente
www.brasschaat.be



Vanaf 1 oktober spelen de leerlingen van het eerste leerjaar altijd op de speelplaats van de
lagere school. Ze zullen nog dikwijls eens bij de kleuters gaan spelen . Dit wordt dan
afgesproken onder de leerkrachten.



Oudercomité
11 oktober : friet met stoofvlees : deadline inschrijven 27/9
Kijk ook op de website : https://oudercomité-dekaart.blogspot.com
Wenst u graag een handje toe te steken tijdens één van onze activiteiten?
Schrijf u in via www.helpendhandje.tk

Vriendelijke groeten,
Ann Eeman en Veerle Govaerts , directie
Ben Van Tichelen, oudercomité
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