Mededelingen november 2022

Agenda
29.10.2022:

Begin herfstvakantie

06.11.2022:

Einde herfstvakantie

07.11.2022:

Boswandeling (met de fiets naar Mie Maan)

08.11.2022:

Bibbezoek

lagere school

09.11.2022:

Swimmathon in het zwembad van Hulshout (nm)

lagere school

5de + 6de leerjaar

Inschrijvingsbriefjes zijn meegegeven met de leerlingen.

11.11.2022:

Wapenstilstand
Geen school vandaag.
De gemeente organiseert om 14u een plechtigheid aan het monument, gevolgd
door een receptie.

14.11.2022:

Theater CC Gasthuis

18.11.2022:

Boscluedo Mie Maan

19 – 20.11.22:

Start speculaasverkoop t.v.v. onze sneeuwschool

19-27.11.22:

Voorleesweek met afsluiting “Leescinema”

1ste + 2de leerjaar
4de leerjaar

lagere school

De leerlingen maken een keuze uit verschillende boekcovers en worden op
vrijdag voorgelezen door een juf of meester van onze school.

22.11.2022:

6de leerjaar

Ars Valendi
Van 9u30 tot 11u30

23.11.2022:

Pedagogische studiedag
Studiedag voor de leerkrachten, geen school voor de kinderen.

29.11.2022:

Theater CC De Werft

30.11.2022:

Grootouderfeest
De uitnodiging krijgen jullie via de
kleuterjuffen. Meer info via de kleuterweetjes.

3de + 4de leerjaar
kleuters

Informatie
Afspraken i.v.m. afscheid nemen aan de poort (kleuters)
De poort opent om 8u25 en sluit om 8u40. Afscheid neemt u in de garage voor uw
kleuter binnenkomt, dit om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. De kleuters zetten
zelf hun schooltas in het voorziene vak. Ook de jongste kleuters, dit bevordert de
zelfstandigheid. Gaat je kleuter naar de naschoolse opvang, mag u dit melden aan de
juf.
Afspraken i.v.m. het verlaten van de school (lagere school)
Geen enkel kind mag zonder begeleiding de schoolpoort verlaten. Ofwel wacht u na
het belsignaal buiten de schoolpoort totdat de rijen kinderen, onder begeleiding van
één of meerdere leerkrachten, voorbij komen. Ofwel komt u persoonlijk op de
speelplaats (tot aan de hoek van de gebouwen) om uw kind op te halen en te
begeleiden. Het spreekt voor zich dat u vanaf dat ogenblik de volledige
verantwoordelijkheid hiervan op u neemt.
De 11 – novemberviering te Bergom
Op 11 november 1918 werd een akkoord getekend dat een einde maakte aan de
Eerste Wereldoorlog. Er werd afgesproken dat de wapenstilstand om 11 uur in zou
gaan: het elfde uur, van de elfde dag van de elfde maand. In België is Wapenstilstand
een nationale feestdag. De gemeente organiseert een 11 – novemberviering in
Ramsel, Blauberg, Herselt en Bergom in samenwerking met de verenigingen en de
scholen. Onze leerlingen zorgden voor mooie versiering aan het monument. Er is om
14u een plechtigheid, gevolgd door een receptie. Op deze manier willen we de
inwoners, die gevochten hebben voor hun vaderland, samen herdenken.
De gemeente vraagt om zoveel mogelijk de Belgische vlag uit te hangen zodat de 11 –
novemberviering zichtbaar is in het straatbeeld.
KIWI-actie
Verzamel zo veel mogelijk zespri-kiwistickertjes en
breng deze in november mee naar school! Al deze
stickertjes worden verzameld op een kiwi-poster.
Als onze poster helemaal vol is, krijgen we ballen om
mee te sporten en te spelen!

Helm Op Fluo Top
Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle
Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en
fluokledij op een leuke en eenvoudige manier kunnen
aanmoedigen. Deze actie spoort leerlingen aan om
tijdens de donkerste maanden van het jaar zichtbaar en
beschermd naar school te wandelen of te fietsen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school,
verzamelen de leerlingen stickers en kunnen ze sparen
voor leuke beloningen en prijzen.
De campagne loopt tussen de herfst- en krokusvakantie 2022-2023.
We nemen met onze school ook weer deel aan deze actie vanaf 7 november.
Via volgende link kunnen jullie meer informatie vinden in verband met deze actie:
https://www.verkeeropschool.be/storage/minisites/499005-vsv-helm-op-fluo-topbrief-ouders-def.pdf

Kwartierlezen in de herfstvakantie
Onze school doet mee aan het leesproject Kwartiermakers: alle
kinderen krijgen elke schooldag een kwartier de tijd om vrij te
lezen. Kinderen die veel lezen, hebben immers een grotere
woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer
inzicht in de opbouw van teksten.
Het belang van lezen stopt echter niet in de vakantie: bij kinderen die in de vakantie niet
of weinig lezen, gaat de leesontwikkeling met grote stappen achteruit. Stimuleer je kind
om ook thuis elke dag een kwartier te lezen. Maak er deze vakantie een ritueel van, want
niets is zo gezellig als samen lezen.

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind?
✓ Facturatie september/oktober volgt na de herfstvakantie
✓ Facturatie sneeuwklassen (zesde leerjaar)
✓ Schoolkalender + bestelbriefje
✓ Bestelbriefje speculaasverkoop t.v.v. sneeuwschool van 6de leerjaar
✓ Bestelbriefje nieuwjaarsbrieven
✓ Uitnodiging grootouderfeest kleuterschool (kleuters)

