Mededelingen november 2018

Agenda...
29.10.2018:

Begin van de herfstvakantie

02.11.2018:

Einde van de herfstvakantie

05.11.2018:

Oudercomité 20 uur

07.11.2018:

Unihockey in de Mixx (NM)

3de + 4de leerjaar

13.11.2018:

Theater De Werft

5de + 6de leerjaar

14.11.2018:

Swimmathon zwembad Hulshout (NM)

lagere school

16.11.2018:
+
17.11.2018

“speculaas”verkoop tvv Arzl sneeuwschool

6de leerjaar

Onze truffelverkoop wordt vervangen door speculaasverkoop!
Vlak voordat onze lieve Sint ons een bezoekje brengt, kunnen wij u hele lekkere
(artisanaal!) speculaas aanbieden.
De kinderen krijgen hiervoor nog een bestelbriefje mee naar huis.
Noteer alvast de datum van verkoop !

22.11.2018:

Bibbezoek

lagere school

28.11.2018:

Eerste zwemles voor…

3de + 4de leerjaar

28.11.2018:

Theater op school

kleuterschool

Informatie...
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. 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 2018
– 2019. We nemen met onze school ook deel aan deze actie
vanaf 5 november. Meer info vind je op de flyer die we
meegeven met je kind.
 Eigen Opvoedingsproject
Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject in een nieuw jasje. Om u kennis te laten
maken met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten we elke maand een doel (deur) toe.
Deze maand stellen we graag: “Ik en de andere(n)” voor.
“Kinderen leren op school elkaar kennen, leren spelen en
werken. Onze school wil een plek zijn waar kinderen de
ruimte krijgen om de andere(n) te ontmoeten, in alle
openheid en met wederzijds respect, zonder de eigenheid
te verliezen.
We willen kinderen hierbij helpen en begeleiden door hen
te leren communiceren, spreekkansen te geven en te leren
samenwerken. Om dit te realiseren zijn er duidelijke regels
en afspraken nodig en is het noodzakelijk dat kinderen
positief leren omgaan met verschillen.”
U kunt ons opvoedingsproject terugvinden op onze website:
www.schoolbergom.be en doorklikken op de deur.

 Kriebelteam ?
Vorige maand vroegen we aan u:
“Wie wil, onder toezicht van de CLB- schoolarts, deelnemen en meewerken aan een
kriebelteam?”
In totaal hebben zes ouders zich hiervoor opgegeven, vier vanuit de school Bergom en
twee ouders voor onze school Varenwinkel.
Niet zo heel veel maar we laten ons niet ontmoedigen…
We zullen, samen met het CLB een vergadering plannen, waarop we een eerste concrete
aanpak bespreken.
De mensen die zich vorig schooljaar aanmeldden ( ongeveer 20 ouders !), zullen we ook
uitnodigen.
We hopen jullie tegen volgende maand een voorstel te kunnen doen.
 Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !
We kunnen allemaal die extra vitaminen gebruiken…
Onze school adviseert en moedigt daarom aan:
“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !”
Enkele tips… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:
 Herhaling helpt !
Blijf groenten en fruit aanbieden. Ook als ze weigeren. Dring aan maar dwing niet !
 Blijf inzetten op het proeven!
Probeer smaken uit. Kinderen hebben soms tot 15 proefmomenten nodig alvorens ze
iets echt lekker gaan vinden.
Volgende maand krijgt u nog tips !
 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!'

 Verkeersveiligheid !
Vorig schooljaar heeft ons oudercomité zich ingezet om de verkeersveiligheid rondom
de school te bekijken. Vele gesprekken later, met de schepen van onderwijs én
voorstellen aan het schepencollege én adviezen vanuit de lokale politie Zuiderkempen,
hebben we een concreet plan kunnen laten goedkeuren door het schepencollege.
Over welke acties gaat het:
- Een verhoogde verkeersdrempel op het kruispunt Hoge Dreef –
Varendonksesteenweg ( is reeds gebeurd !)
- Visueel goed zichtbare, kleurrijke en kindvriendelijke “attentiepalen en bogen” op de
gevaarlijke kruispunten: “Hoge Dreef – Varendonksesteenweg” én
“Hoge Dreef – Diestsebaan” (hopelijk nog in 2018 !)
- “Verbreden” van fietspadruimte door het verplaatsen van de haag langs de kant van
het monument “De Walenman”. ( begin 2019)
- Heraanleg en verbeteren van de oversteekplaats op de Diestsebaan aan de kerk.
( begin 2019)
We evalueren deze werken op het einde van dit schooljaar en sturen bij waar nodig.
 CurieuzeNeuzen Vlaanderen!
CurieuzeNeuzen was het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit.
Een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen stak.
De bedoeling was om de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te
brengen, zowel in de stad als op het platteland.
20.000 Vlamingen namen deel, ook onze school werd geselecteerd !!
Onze school behaalde in onze straat - Hoge Dreef 7 – Herselt een gemiddelde van
17 microgram per kubieke meter als “indicatieve jaarwaarde”.
Het is deze “indicatieve jaarwaarde” die alle deelnemers als resultaat krijgen en die u ook
op de website CurieuzeNeuzen stippenkaart terugvindt.
Meer informatie vindt u op de website van CurieuzeNeuzen.
Conclusie:
We wonen, leven en leren in een gezonde omgeving (weinig NO2 ) !

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind?
 Bestelformulier “nieuwjaarsbrieven”
 Bestelbriefje “speculaasverkoop tvv onze sneeuwschool te Arzl” (16 + 17.11.2018)
 Infobrochure “Helm Op Fluo Top”

