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Brasschaat, 30 april 2019

editie:

Beste ouders en kinderen,
De kalender voor de maand mei :
Woensdag 1

Feest van de Arbeid –vrije dag

Donderdag 2

Zwemmen 1-2-3

Maandag 6

De kleuters van de 3de kleuterklas gaan zwemmen– 5de ljr op uitstap naar Gent.

Dinsdag 7

MEGA project 6de ljr

Zaterdag 11

Feest vrijzinnige jeugd 6de ljr

Zondag 12

1ste Communie 2de ljr

Maandag 13

bibbezoek

Dinsdag 14
Woensdag 15

De vrienden van het Sterrenhuis komen op bezoek bij de vlindertjes.MEGA project 6de ljr CLB onderzoek voor 1A op school
Autoluwe schooldag

Donderdag 16

zwemmen 1-2-3

Zaterdag 18

14 u SCHOOLFEEST: iedereen superheld!

Maandag 20
Dinsdag 21

De kleuters van de derde kleuterklas gaan zwemmen.
CLB onderzoek voor 1B op school
MEGA project 6de ljr- Rode Kruisactie

Woensdag 22

20u vergadering oudercomité

Donderdag 23

17u kindergemeenteraad

Zondag 26

VERKIEZINGEN

Maandag 27

Voetgangersexamen 4de ljr

Woensdag 29

9u meespeeluurtje voor de nieuwe peutertjes in de Nijntjesklas.

Donderdag 30

OH Hemelvaart –vrije dag

Vrijdag 31

Brugdag –vrije dag

Maandag 3 juni

Facultatieve verlofdag!

uitschrijven? stuur een mail
naar directie@gilodekaart.be

KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

OUDERCOMITE

Het zijn bewogen tijden binnen het oudercomité.
Terwijl we volop mee aan het schoolfeest timmeren,
als doel de weerbaarheid van de kinderen te verster- krijgen de plannen voor het nieuwe speeltoestel stilken. MEGA staat voor : Mijn Eigen Goede Antwoord. aan vorm. Wij wachten nog op enkele formaliteiten,
Kinderen leren “neen “ zeggen in bepaalde kwetsba- waarna we over kunnen gaan tot bestellen.
re of moeilijke situaties .
Het oudercomité wil graag een sociaal motiverende
De MEGA agenten brengen samen met de klasfactor zijn, en beschouwen het als één van onze
leerkracht een welbepaalde methode aan. Dit
kerntaken om alle betrokken binnen onze school
met elkaar te verbinden. De overvloed aan reacties
past binnen de eindtermen van ons onderwijs.
om mee te helpen tijdens het schoolfeest stemmen
ons zeer gelukkig. Wij beschouwen dit als een
mooie beloning voor onze inzet !
Het MEGA –project in het zesde leerjaar heeft

Het schoolfeest komt er aan ! Het thema is : Iedereen superheld! Er komt nog een uitnodiging
met info over het verloop en de organisatie van
de spelletjes. Om aanschuiven aan bepaalde
standen te voorkomen, kan u in de week voor het
schoolfeest reeds troeven en spelletjeskaarten
aankopen. Dit kan elke schooldag aan het bureel
van directeur Ann van 13 tot 17 mei en van
15u30 tot 16 u.. Op woensdag van 12u tot 12u
30. Een troef kost 1 euro en is het betaalmiddel
op ons schoolfeest. Een spelletjeskaart kost €5.
Het oudercomité steunt het hele schoolfeest met
vooral hulp bij catering en dranktogen. We zijn heel
blij dat we op hun ondersteuning kunnen rekenen.
Het doel van de winst van de kindertoog zal besteed
worden voor de aankoop van de differentiatiemethode Taalkanjers.

Wij kijken ernaar uit om nog eens de handen uit de
mouwen te steken, en zeker om nog eens de handen te schudden met elkaar. Tot op het schoolfeest !

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

Kent u nog mensen die onze school willen leren
kennen? We maken daar graag tijd voor vrij. De
school bezichtigen kan steeds na afspraak.

In de week van 4 juni komt een inspectieploeg de
lagere school doorlichten.

