Agenda...
22.12.2018:

Begin kerstvakantie

06.01.2019:

Einde kerstvakantie

06.01.2019:
Driekoningen
Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt
gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de 3 wijzen
uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden
gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de
pasgeboren koning der Joden.
09.01.2019:

Vertrek naar Arzl in Oostenrijk

6de leerjaar

15.01.2019:

Megaspelenpaleis in de Mixx

2de leerjaar

18.01.2019:

Terug thuis vanuit Arzl Oostenrijk

6de leerjaar

22.01.2019:

Bezoek SIBA Aarschot

6de leerjaar

24.01.2019:

Bibbezoek

lagere school

25.01.2019:

Restaurantdag met ouders

kleuterschool

28.01.2019:

Facultatieve verlofdag = geen school!

Informatie...
 We wensen jullie....
Een gelukkig en gezond 2019!

 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 !”
Nog een tip… om uw kind(eren) groenten en fruit
te leren eten:
 Serveer groenten af en toe rauw, in staafjes of blokjes gesneden!
Het feit dat ze met de handen mogen worden gegeten, is een extra aantrekking.

 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 grote wereld” voor.
We leven vandaag in een open, multiculturele wereld. Wij
hebben de taak als school om de deur naar de wereld open te
zetten om die zo voor de kinderen bereikbaar maar ook
begrijpbaar te maken. Zonder blind te zijn voor de negatieve
dingen, willen we als school toch kiezen voor een positieve
benadering van de wereld in al haar aspecten.
De kinderen worden via een afvalbeleid en andere initiatieven betrokken in het
worden en blijven van een Klimaatschool. We willen kinderen bewust maken van het
feit dat niet iedereen gelijke kansen krijgt. Van daaruit willen we de kinderen
activeren om, vanuit een betrokkenheid, mee te werken aan initiatieven die onder de
noemer ‘Het Goede Doel’ vallen.

 Wisseling van personeel …

 Juf Griet komt na de kerstvakantie halftijds terug werken in het 1ste leerjaar.
Juf Julie en juf Griet zullen dan beiden halftijds deze klasopdracht vervullen.
Hierdoor eindigt de opdracht van Juf Silke Philips. Juf Julie zal de klasopdracht
in het 3de leerjaar (vrijdag) en 4de leerjaar (woensdag) overnemen van juf Silke.

 Ook het uurrooster van onze secretaresse Sonja verschuift. Zij kiest ervoor om
deeltijds te blijven werken en verlof te nemen op vrijdag. Hierdoor zal er een
nieuwe secretaresse aangenomen worden die in onze school enkel op vrijdag
aanwezig zal zijn.

 Het Goede doel … ter herinnering !
Onze actie…
Wat?
Een soepverkoop op woensdag 23 januari 2019
Helpende handen gezocht? Voor sponsoring van groenten, groenten snijden,…
(bestelbriefjes en info worden na de kerstvakantie meegegeven)
Meer info? www.teamyvette.be

Werd er iets meegegeven met je kind…?
 Bericht van maandelijkse mededelingen via mail ontvangen ?
Wil je als ouder op de hoogte blijven van onze maandelijkse mededelingen ?
Vul dan het daarvoor meegegeven briefje in en geef het terug met je kind naar
school.
OF
je kan hier ook onderstaande link aanklikken en je gegevens online
doorgeven.
http://mailinglist.schoolbergom.be

