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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 4 SHP
Beste ouder(s),

Deinze, 27 november 2018

De laatste maand van 2018 komt er al aan. Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van volgende maandpunten:
In de kijker:

Welkom aan wie nieuw is
Dit schooljaar heetten we weer heel wat nieuwe kinderen welkom. Ook na de herfstvakantie zijn er weer veel nieuwe
gezichtjes… We hopen dat zij zich allen goed mogen voelen bij ons!

Fietsenstalling
De werken aan de fietsenstalling zijn afgerond! We zijn er fier op dat zo veel kinderen met de fiets naar onze school komen.
Nu kunnen zij hun fiets ook op een veilige manier stallen. De oude ruimte krijgt ook een functie als fietsenstalling voor de
leerkrachten en als tuinberging.

Werken turnzaal
Ook de werken aan de turnzaal zijn bijna afgerond. De nieuwe sportvloer zorgde voor wat onvoorziene organisatorische
ongemakken, maar het resultaat mag er zijn!
We willen goed zorg dragen voor deze nieuwe infrastructuur en daarom maken we concrete afspraken. De belangrijkste om
door te geven:
- kleuters zullen op sokjes turnen. Ook bij de kleuteropvang spelen de kinderen op sokken.
- kinderen van het lager dragen sportschoenen met bleke zolen.
- dansers van Dance4life dansen op blote voeten, op sokken of op schoenen met bleke zolen.

Fraaie speelplaats
Dank aan de werkgroep voor het onderhoud op de gezelschapsspellentafels, de klimmuur, het podium. Bovendien werd de
zandbak van de kleuters voorbereid. Op naar de volgende realisatie van deze werkgroep!

Winterweer
Bij winterweer (koud en guur) treedt ons ‘winterplan’ in werking.
’s morgens tussen 8.00u en 8.15u worden de kleuters in de eetzaal opgevangen. Ouders brengen hen zelf naar daar. Op
de kleuterspeelplaats is er op dat moment geen toezichthoudende leerkracht! Die is binnen in de eetzaal, bij de kleuters. Om
8.15u komen de kleuters nog een kwartiertje naar buiten.

Kerstkaartjes
Wij willen vragen om geen kerstkaartjes mee te geven met uw kind(eren). Uitdeelmomenten waarbij sommige kinderen
kaartjes krijgen en anderen uit de boot vallen, zijn niet leuk voor iedereen. Kinderen kunnen dit beter in de privésfeer aan
hun vrienden uitdelen, de school is hier niet de goede plek voor.

Fluo boekentaszakjes
In deze donkere dagen willen wij jullie zeker nog eens aansporen om een fluohesje aan te trekken of je boekentas te
voorzien van een fluorescerend jasje! Je kan deze boekentashoesjes aankopen bij het secretariaat (3.50 euro). Kinderen van
het eerste leerjaar kregen er eentje gratis van de ouderraad. Dank je wel daarvoor!

Graag op tijd in de rij
Bedankt aan alle ouders die ook in deze donkere periode hun kind voor het belteken naar school brengen. Zo kan de dag
rustig starten voor alle kinderen. Dit geldt ook voor kleuters: een vaste dagelijkse routine helpt hen om sneller te wennen
aan school…

Berichten van de ouderraad
Wie de nieuwsflash van de ouderraad nog niet per mail krijgt en die wel graag wil ontvangen, kan een mail sturen naar
redactieshp@ouderraadshp.be.
De ledenlijst van de ouderraad werd aangepast, je vindt ze onderaan deze nieuwsbrief.
Voorbije activiteiten:

Buitengloed – warm speelplaatsfeest ouderraad -25 november – apotheose rode neuzenweek op school
De rode neuzenweek bracht heel wat warmte naar binnen tijdens deze extra koude schoolweek. Het was hartverwarmend om
te zien en te horen hoe kinderen en ook leerkrachten hun best deden om elkaar te verwennen en zo iets speciaals te
betekenen voor elkaar. We willen dit gevoel levendig houden en elkaar zo veel mogelijk een goed gevoel geven op school!
Dank aan alle aanwezigen tijdens het apotheosemoment op ‘Buitengloed’. Een heel mooi verzorgd, gezellig concept en een
warme opsteker op een berekoude dag!

Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken die één of meer pakketjes klaaskoeken aankocht… De opbrengst ging rechtstreeks naar het
sintbudget van alle klassen. Op die manier kan de Sint jaarlijks zo’n 100 euro spenderen in elke klas: 40 euro van de
klaaskoekenopbrengst, aangevuld met 60 euro van de ouderraad. Dank je wel!
In de toekomst

Hoog bezoek op 6 december
Meer gaan we daarover nog niet verklappen…
Wij zwaaien de Sint uit, iets voor het einde van de lesdag. Ook (groot)ouders zijn hierbij van harte welkom.

Soep op de stoep op 12 december
Op woensdag 12 december zorgen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar voor een mooie bijdrage voor welzijnszorg
met hun actie ‘Soep op de stoep’! Wij nodigen iedereen uit om een kopje te komen drinken vanaf 11.00 uur. De opbrengst gaat
integraal naar de vierde wereld, naar mensen die het moeilijk hebben dicht bij ons.

Kerstvakantie van 24 december tot en met 4 januari

‘U zijt wellekome’- woensdag 26 december
Net zoals vorig schooljaar wordt er op 26 december door het Davidsfonds Deinze een zangmoment met kerstliederen
georganiseerd. Een gelegenheidskoor van volwassenen, jongeren en kinderen vanaf het vierde leerjaar zingt deze liederen
voor. Het koor wordt begeleid door Jacques Vanobbergen. Er worden nog volwassenen en kinderen gezocht om mee te zingen
met dit gelegenheidskoor. Wie wil meedoen, kan zich aanmelden bij Diether De Coninck: Diether.de.coninck@pandora.be
Iedereen is welkom.

Belangrijke data voor de maand december:
Vrijdag 30 november 2018
Zondag 2 december 2018
Donderdag 6 december 2018
Zondag 9 december 2018

Dinsdag 11 december 2018
Woensdag 12 december 2018
Donderdag 13 december 2018
Zondag 16 december 2018
Dinsdag 18 december 2018
Woensdag 19 december 2018
Maandag 24 december 2018
Dinsdag 25 december 2018
Woensdag 26 december 2018

Klaaskoeken gaan mee naar huis: zakken meegeven aub.
Eerste adventszondag
Sint op school
Tweede adventszondag
L5 lego class VTI Deinze
Peuteropendeur 9.30u – 10.15u
20u ouderraad
Soep op de stoep ten voordele van Welzijnszorg
L5 lego class VTI Deinze
Derde adventszondag
Grootouderfeest kleuters
9 – 10 uur: schoolmis: allen welkom!
Kerstvakantie
Kerstmis
Nu Zijt Wellekome Pauluskerk (16u)

Met vriendelijke groeten, Veronique Mesure, directie
en het hele schoolteam

Bijlage: leden ouderraad

Functie

naam

voornaam

01 Penningmeester

Van Cauwenberghe

Lieve

02 Secretaris

Delbaere

Rebecca

03 Webmaster

Quartier

Pieter

04 lid

Baert

Chris

05 lid

Cappelle

Dominique

06 lid

Cousaert

Greet

07 lid

Kilsdonk

Fleur

08 lid

Poelvoorde

Nele

09 lid

Van der Plaetsen

Elisabeth

10 lid

Watteyn

Anneleen

11 lid

Beulens

Melissa

12 lid

Camier

Sabine

13 lid

Huyghe

Stéphanie

14 lid

Ledoux

Nele

15 lid

Minnaert

Elisabeth

16 lid

Overvoorde

Eline

17 lid

De Witte

Deborah

18 lid

Ginis

Kathleen

19 lid

Wullaert

Natalie

01 Doe-ouder

Christiaens

Stijn

02 doe-ouder

De Pauw

Saskia

03 Doe-ouder

Herman

Sofie

04 Doe-ouder

Feys

Julie

05 doe-ouder

De Reu

Karen

06 doe-ouder

De Reu

Rutger

07 doe-ouder

Dhuyvetter

Hilde

08 Doe-ouder

Logie

Sofie

09 Doe-ouder

Mortier

Evelyne

10 doe-ouder

Heijligen

Lidy

11 doe-ouder

Lingier

Valérie

12 doe-ouder

Linthout

Bart

13 doe-ouder

Martens

Eva

14 doe-ouder

Ost

Veerle

15 doe-ouder

Simoens

Tineke

16 doe-ouder

Smekens

Gerd

17 Doe-ouder

Tratsaert

Lies

18 Doe-ouder

Van Autreve

Ben

19 doe-ouder

Van den Abeele

Griet

20 doe-ouder

Van den Berghe

Delphine

21 doe-ouder

Van Den Heede

Caroline

22 Doe-ouder

Van Deynse

Els

23 Doe-ouder

Van Laeken

Annick

24 doe-ouder

Vanmaele

Nele

25 Doe-ouder

Van Moer

Angie

26 doe-ouder

Vercruysse

Katrien

27 Doe-ouder

Vergult

Anneleen

28 doe-ouder

Verhaegen

Nele

29 doe-ouder

Vermeulen

Caroline

30 Doe-ouder

Verstraete

Griet

31 Doe-ouder

Verzelen

Koen

32 Doe-ouder

Vroman

Jens

33 doe-ouder

Vyncke

Inge

34 doe-ouder

Zegels

Annelies

