Nieuwsbrief 9 - Schooljaar 2018 - 2019
AGENDA
Zondag 11/11//2018

: 10u Herdenking einde W.O.I te Weelde (Kerk St.Michiel + gemeentehuis)

Maandag 12/11/2018 :Zwemmen 1ste + 3de lj
Dinsdag 13/11/2018 : Zwemmen 3KB - De turnles gaat BINNEN door.
Woensdag 14/11/2018: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - vrije dag voor alle
leerlingen
Donderdag 15/11/2018: Geen zwemmen voor 2de lj (zwembad gesloten)
5de + 6de lj turnen BUITEN
Vrijdag 16/11/2018 : Grootouder- ouderfeest voor de kleuterschool
4de lj turnt BUITEN
1ste RAPPORT LAGERE SCHOOL
Vandaag ontvangen alle kinderen van de lagere school hun 1ste rapport. Het geeft een
beeld van de ontwikkeling van elk kind tijdens deze eerste periode. Niet enkel kennis
wordt geëvalueerd ook attitudes en vaardigheden komen aan bod. We hopen dat
iedereen tevreden kan zijn met haar/zijn resultaten.
Tijdens het eerstvolgend oudercontact (eind november) is er een mogelijkheid om met
de leerkracht dieper op de resultaten in te gaan.

KERSTMARKT
Beste ouders, grootouders,
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de kerstmarkt die op zaterdag 15
december om 16:00 plaats vindt, is al in volle gang.
Een kerstmarkt kan niet zonder helpers. Met andere woorden wij zijn op zoek naar
ouders, grootouders die in shifts van 2 uur achter een kraampje willen staan, waar de
zelfgemaakte spullen van de kinderen worden verkocht. Ook zijn wij op zoek naar

ouders/grootouders die willen helpen achter de bar en 1 of 2 personen om toezicht te
houden in een klas waar een film afgespeeld wordt.
Op zaterdagochtend kunnen we nog helpende handen gebruiken om alles op te
bouwen.
Ziet u dit zitten stuur dan een email naar ernareijrink@gmail.com. Geef hierbij uw naam
op en in welke klas uw (klein)kind zit en waar u wilt helpen.
Wilt u helpen bij een kraampje en heeft u voorkeur voor de eerste of de tweede shift,
geef dat dan ook even aan.
Geen voorkeur kan uiteraard ook! Wij hopen op uw massale hulp!

Het kerstmarktteam (Hanh, Eveline, Annelien, Angela, Khoa en Erna)

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG VOOR DE LEERKRACHTEN
Woensdag, 14 november is het een vrije dag voor de kinderen maar worden de
leerkrachten op school verwacht. Het team van de kleuterschool zal zich verder
verdiepen in het nieuwe leerplanconcept ZILL en de lagere school verdiept zich in het
leergebied Wereldoriëntatie en bekijken enkele methodes.

HERDENKING WERELDOORLOG 1
Zondag, 11 november is het precies 100 jaar geleden dat de kanonnen van W.O. I
zwegen. De gemeente Ravels herdenkt deze wapenstilstand met eucharistieviering en
plechtigheid. Iedereen is welkom om samen dit moment te beleven. om 10u start de
viering in de kerk St.-Michiel te Weelde en om 11u is er een plechtigheid aan het
gemeenteplein waarbij aansluitend iedereen uitgenodigd wordt op een receptie.

GROOTOUDER-OUDERFEEST
Vrijdag a.s.16 november is het jaarlijks grootouder-ouderfeest voor de kleuterschool!!!
Er wordt flink geoefend voor de dansjes en er zijn al prachtige cadeautjes gemaakt om
uit te delen. De kleuters kijken er enorm naar uit!

Heeft iedereen ingeschreven? Niet ingeschreven = geen plaats = geen koffie/gebak.
Het grootouderfeest start om 9.45u Het ouderfeest start om 13.45u

HELM OP FLUO TOP
Na de herfstvakantie starten we met de actie "Helm op fluo top". De informatiefolders
werden in de klas van uw kind uitgedeeld. Met deze actie willen wij onze kinderen
aanmoedigen om zich zichtbaar en veilig te bewegen in het verkeer.

Hoe werkt de actie?
Tussen de herfst- en de krokusvakantie is het de bedoeling dat de kinderen zoveel
mogelijk stickers verzamelen om hun spaarkaart vol te krijgen. Ze kunnen leuke
beloningen verdienen zoals o.a. gratis toegang tot de Zoo of Planckendael. Kinderen
die hun kaart vol hebben kunnen klassikaal verder sparen op de klasposter en zo
mooie prijzen verdienen voor hun klas. De kinderen van Dorp 60 kunnen zelf kiezen of
ze sparen voor hun stickerkaart of voor de klasposter.

Hoe kan je kind een sticker verdienen?
Door een fietshelm te dragen, een fluohesje te dragen, een fluo-hoes over de
boekentas te dragen. Men verdient een sticker voor een fluohesje of -hoes en één bij
het dragen van een fietshelm. Als ouder geeft u toch het goede voorbeeld? Zo overtuig
je de kinderen nog meer tot het dragen ervan. Dank je!

KLEDINGACTIE
Elk gezin ontving een "kledingzak". U mag deze nog steeds vullen. Meerdere zakken
mag ook hoor! U mag deze gevulde zakken afleveren op school. Hoe meer kilo's hoe
meer euro's!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORLEESWEEK
Op maandag 19/11 start onze voorleesweek. Elk gezin ontvangt maandag een briefje
met een oproepje tot voorlezers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINTERKLAAS KOMT AAN IN POPPEL
Op zondag 25 november organiseren "de vrienden voor de Sint" opnieuw hun jaarlijkse
SInterklaasfeest in de gemeentezaal van Poppel. De zaal gaat open om 13.30u met
kinderanimatie. Om 14.00u gaan we met zijn allen de SInt verwelkomen buiten. De
leerlingen van het 1ste + 2de leerjaar komen dan enkele toffe sinterklaasliedjes zingen
en als afsluiter ontvangt iedereen een goed gevulde snoepzak. Komen jullie ook?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSCHILLENDE VERENIGINGEN - info opvragen/mededelingen
Via mail ontvangen wij regelmatig verzoekjes om flyers uit te delen OF mededelingen
op onze nieuwsbrief te vermelden. Hieronder enkele mededelingen :

*** KAJ Poppel zondag 25/11 - Schaatsen

.

