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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 2 SHP
Petegem-aan-de-Leie, oktober 2018
Beste ouder(s),

Herfst dwarrelt lichtjes
binnen in zacht spinnende
tragere dagen
In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op de maand september

Start bouw fietsenstalling en speelzone kleuters
De langverwachte bouwwerkzaamheden gingen van start… we kijken alvast uit naar het resultaat!

Klasuitstappen
Tijdens de eerste schoolmaand hadden al heel wat klasuitstappen plaats. Veel klassen gingen op bezoek naar de bib om de
klasbibliotheek aan te vullen. Sommigen mochten ook al genieten van toneel (op school) of een film. Om al deze uitstappen
veilig te laten verlopen, kregen we ook verkeersles van politieagente Martine.

Strapdag 21 september
Dank en proficiat aan alle deelnemers! Samen zorgen we voor een veilige, gezonde schoolomgeving…

‘Wakkere week’ 24 – 28 september

Na deze sensibiliseringscampagne willen we deze goede voornemens graag blijven volhouden. Mogen we er ook op aandringen
dat (groot)ouders afscheid nemen van hun (klein)kinderen bij de schoolpoort? Wanneer het afscheid moeilijk is, kan je dit
het best kort houden… Wij vragen ook aan iedereen om ’s morgens niet te gaan staan op de strook naar de fietsenstalling,
maar om de kinderen alleen naar de speelplaats of naar hun rij te laten gaan.
Ook het afhalen verloopt ordelijker met de nieuwe regeling (zie brief van 24 september). Een dikke dankjewel van alle
kinderen aan hun ouders en grootouders: de nieuwe manier van afhalen is veiliger en dus in het belang van de leerlingen…

Schaken op school
De initiatielessen zijn gestart met een grote groep geïnteresseerden! Dank aan al wie hieraan meehelpt en we wensen de
deelnemers veel plezier en een goed strategisch inzicht…

We blikken vooruit op de maand oktober

Kriebelteam begin oktober
In sommige klassen kwam het kriebelteam al langs eind september. De overige klassen komen begin oktober aan bod. Je kind
krijgt brieven mee omtrent de werking wanneer het team langs geweest is in zijn of haar klas. Mogen wij vragen om deze
brieven goed door te nemen? Zo kunnen we voorkomen dat luizen steeds weer de kop opsteken op school.
Hartelijk dank aan alle leden van het kriebelteam en aan alle ouders om hier samen onze schouders onder te zetten!

Inschrijvingen kleuters en opendeurmoment – dinsdag 2 oktober
Vanaf die dag kunnen alle kleuters die starten in schooljaar 2019-2020 en na de zomer van 2020, ingeschreven worden
(geboortejaar 2014, 2015, 2016, 2017). Alle geïnteresseerden zijn welkom op het opendeurmoment tussen 18 en 19 uur!

Pedagogische studiedag – 3 oktober
Die dag verdiepen de juffen en meesters zich met ‘ROK’ en ‘TOK’ in het jargon van de onderwijsinspectie. We leggen
kwaliteitsvol onderwijs onder de loep en bekijken het wettelijk kader daarrond. De kinderen hebben die dag vrijaf!

Dag van…
Op vrijdag 5 oktober is er de ‘dag van de leerkracht’, op vrijdag 12 oktober vieren we de ‘dag van de kinderverzorgster’.
Langs deze weg een dikke dankjewel voor hun inzet!

Vrijaf – 8 oktober
Op maandag 8 oktober is er een vrije dag voor Petegem kermis.

Week van het bos - 14 – 21 oktober
In de periode rond de herfstvakantie werken we in veel klassen rond het thema ‘bos’. We gaan op stap, of we bekijken hoe de
natuur verandert in onze schooltuin.

Bouwwerken turnzaal vanaf 22 oktober
De turnzaal is het oudste deel van onze school. Ook hier kregen we groen licht voor een verbouwing, deze keer sneller dan
verwacht. We kijken alvast uit naar de nieuwe, hedendaagse sportmogelijkheden!

Scholenveldloop – 26 oktober
Op 26 oktober proberen onze jongens en meisjes van het derde tot en met het zesde leerjaar een plaatsje op het podium te
bemachtigen bij de scholenveldloop in de Brielmeersen. Elk jaar opnieuw kunnen we met onze school heel wat medailles
binnenhalen… We duimen alvast voor dit jaar! Maar deelnemen is natuurlijk belangrijker dan winnen.

Vakantie – 29 oktober t.e.m.2 november
Eind oktober begint de herfstvakantie, met op 1 november Allerheiligen en 2 november Allerzielen. We genieten van een
weekje rust en nemen de tijd om terug te denken aan onze dierbare overledenen.
Algemene informatie – in de schijnwerpers

Fluohoesjes voor aan de boekentas
Dank aan de ouderraad! Alle kinderen van het eerste leerjaar krijgen van hen een ‘fluohoesje’ voor rond de boekentas. Zo
zijn ze altijd goed zichtbaar, ook met de donkere dagen voor de boeg. Andere kinderen die een nieuw hoesje willen, kunnen
dit aankopen bij het secretariaat tegen 5 euro (contant of schoolrekening).

Belangrijke data voor de maand oktober:
PK1-klassen uitstap Sealife
Maandag 1 oktober 2018 L2ABC NM L2 bezoek dierenarts Leen Vandewalle (thema Werelddieendag)
Inschrijven alle kleuters vanaf 9.30 uur
Opendeurmoment kleuterklassen met mogelijkheid tot inschrijving 18-19 uur
Dinsdag 2 oktober 2018 NM bibbezoek L2AC
Woensdag 3 oktober 2018 Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen
Dag van de leerkracht
Vrijdag 5 oktober 2018 VM L2ABC wandeling Brielmeersen Werelddierendag
Maandag 8 oktober 2018 Vrijaf: Petegem kermis
Dinsdag 9 oktober 2018 NM bibbezoek L2BC
Donderdag 11 oktober 2018 NM Film L1AB
Vrijdag 12 oktober 2018 Dag van de kinderverzorgsters
Maandag 22 oktober 2018 Start bouwwerken turnzaal
Peuteropendeur 9.30 – 10.15u
Dinsdag 23 oktober 2018 20u vergadering ouderraad
Vrijdag 26 oktober 2018 Voormiddag: scholenveldloop L3456
Maandag 29 oktober 2018 Herfstvakantie t.e.m. vrijdag 2 november 2018

Met vriendelijke groeten
Veronique Mesure, directie en het hele schoolteam

