Mini-schooltreintje
maart 2015
Beste,
Aan het begin van iedere maand verschijnt het mini-schooltreintje.
Hierin vindt u een aantal algemene inlichtingen en belangrijke informatie van activiteiten voor de komende maand.
Op deze wijze trachten we te voorkomen dat er informatie verloren gaat en kunnen we inspelen op de actualiteit.
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Maandkalender maart 2015
Di
03/03

Vijfde leerjaar: Klasviering
Vm.: Zesde leerjaar: Cybernetica - TIO—Overpelt
13.10u: Derde leerjaar: zwemmen

Wo
04/03

11.40u: Maandopening axenroos

Vr
06/03

Vm.: Eerste leerjaar: Sport en spel - Sporthal Achel
Nm.: Tweede leerjaar: Sport en spel - Sporthal Achel

Ma
09/03

Jeugdboekenweek - Thema Humor
13.30u: Vijfde leerjaar: Bezoek bibliotheek

Di
10/03

Vierde leerjaar: Klasviering
10.30u: Zesde leerjaar: Bezoek bibliotheek
13.10u: Derde leerjaar: zwemmen
13.30u: Eerste leerjaar: Bezoek bibliotheek

Wo
11/03

10.30u: Tweede leerjaar: Bezoek bibliotheek

Do
12/03

Vm.: Lagere school: Schaatsen Lommel
13.30u: Derde leerjaar: Bezoek bibliotheek

Vr
13/03

Koffiestop - Broederlijk Delen
10.30u: Vierde leerjaar: Bezoek bibliotheek

Di
17/03

Derde leerjaar: Klasviering
13.10u: Derde leerjaar: zwemmen

Wo
18/03

Vm.: Vierde leerjaar: Bezoek Recyclagepark Neerpelt

Do
19/03

Vm.: Derde leerjaar: Bezoek Recyclagepark Neerpelt

Vr
20/03

Nm.: Vierde - vijfde en zesde leerjaar: Opruimactie
‘Straat.net’

Ma
23/03

Derde leerjaar: Trefbal - Achel
20.00u: Bijeenkomst ouderraad

Di
24/03

Tweede leerjaar: klasviering
13.10u: Derde leerjaar: zwemmen

Do
26/03

4j– en 5j. Kleuters: Theater Luchtschip/ Salibonani—
Posthoorn Hamont
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Oudercontacten
Kleuterschool
Op dinsdagavond 31 maart 2015 gaat de contactavond van onze
kleuterschool door. Dit contact is in de eerste plaats op aanvraag
van de leerkrachten of de zorgcoördinator. Alle ouders van onze
kleuters krijgen de gelegenheid voor een vrijblijvend contactmoment.

Lagere school
Het oudercontact voor de leerlingen van de lagere school gaat door
op donderdagavond 2 april 2015. Hier worden de resultaten van de
derde periode besproken. Ook dit contactmoment is op aanvraag
van de leerkrachten, de taakleerkracht of de zorgcoördinator. Natuurlijk krijgen ook hier alle ouders de gelegenheid voor een vrijblijvend contactmoment aan school.

KIDS-ID -

Schoolreis vijfde en zesde leerjaar

Kids-ID is het officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen kunnen de kaart ook
gebruiken voor veilig internetgebruik. Voor reizen naar het buitenland is Kids-ID verplicht. De kaart biedt ook extra bescherming
dankzij het telefonische cascadesysteem 'Hallo Ouders'. Ook o.a.
Child Focus was betrokken bij de ontwikkeling van de Kids-ID.
De identiteitskaart is momenteel niet verplicht voor binnenlands
gebruik. Voor de schoolreizen in België kunnen we dit niet verplichten, maar voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die
eind juni naar Moviepark in Duitsland gaan, is dit wel verplicht!
U kunt de Kids-ID aanvragen in het gemeentehuis. Deze aanvraag
gebeurt op initiatief van de ouders. Neem een recente pasfoto (met
witte achtergrond) van uw kind mee. Uw kind moet altijd aanwezig
zijn bij die aanvraag in het gemeentehuis.
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Vastenactie 2015 - Broederlijk delen
In de campagne 2015 staat Peru centraal.
Dit vakoverschrijdend project biedt verwerkingsmomenten voor het
hele basisonderwijs. Voor de lagere school gaan we aan de slag met
‘Kuska’. Voor de kleuterschool werken we met de fotoset ‘Victor in
Peru’.
Kort overzicht van het project?

Voor onze kleuterschool:
Via het verhaal van Victor in Peru hopen we bij de kinderen verbondenheid
te creëren met andere kinderen in de
wereld. Centraal staat het ontwikkelen van een houding van respect, begrip en openheid.
De fotoset voor de kleuters is gekoppeld aan volgend ontwikkelingsdoel
binnen het domein wereldoriëntatie:
‘De kinderen beseffen dat sommige
mensen een heel andere levenswijze
hebben dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit andere culturen.’

Voor onze lagere school:
We maken kennis met Blanca, haar broertje Victor en hun vriendjes die
in het dorpje Amancay in Peru wonen. Hier wonen ze graag, maar de
mijnbouw bedreigt hun thuis.
We ontdekken hoe Blanca en haar vriendjes samen ten strijde trekken
tegen de mijnbouw. Want samen staan ze sterk.
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Koffiestop 13 maart 2015
Jaarlijks organiseren de leerlingen van het vijfde leerjaar een
koffiestop. Ze schenken dan koffie of thee.
Zo willen zij hun steentje bijdragen voor het
werk van Broederlijk Delen. Elke koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de ‘Koffiestopcollectebus’ en steunt zo de mensen in Peru in
hun strijd tegen armoede en onrecht.
Onze kinderen staan niet alleen: in heel Vlaanderen worden meer
dan 1000 koffiestops georganiseerd in scholen, bedrijven, bibliotheken, ….
De leerlingen van het vijfde leerjaar zullen op een gepaste wijze
reclame maken voor hun actie.

U steunt toch ook hun initiatief ?

Jeugdboekenweek 2015
Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart vieren we in onze
school de Jeugdboekenweek met als thema humor.

‘Want lezen is lachen. Glimlachen en grimlachen. Giechelen en
grinniken. Gieren en brullen. Schuddebuiken en schateren.
Want lezen is lol hebben. Om grappen, grollen, dwaze moppen. Om
een
hilarische
tekening
of
een
gekke
cartoon.
Ja, lezen, da’s lachen! ( … en een dag niet gelachen (of gelezen!),
is een dag niet geleefd.)’
Maar nu even serieus. Tijdens deze week brengt elke klas van de
lagere school een bezoek aan de bibliotheek waar iedere leerling
kan deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de bibliotheek.
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Inschrijven en maximumcapaciteit
Onze school is de laatste jaren sterk gegroeid. We willen echter
de persoonlijke aanpak die ons kenmerkt, blijven garanderen.
Het nieuwe decreet verplicht elke school een maximumcapaciteit te
bepalen.
Wij willen toch even benadrukken dat dit om een louter administratieve kwestie gaat. Tot op heden is er op onze school ruim voldoende plaats en is er nog geen enkele reden tot beperking van het aantal inschrijvingen.
Voor volgend schooljaar (2015-2016) werd door het schoolbestuur de maximumcapaciteit vastgelegd op:
- 120 kleuters voor de kleuterschool.
- 165 leerlingen voor de lagere school.
De inschrijvingen zijn strikt gereglementeerd en beginnen (voor
bepaalde groepen) al in februari. We zetten voor u alles op een rij:
- Broers of zussen van kinderen die al in de school ingeschreven
zijn krijgen altijd eerst voorrang. Dit geldt ook voor kinderen van
personeel van de school.
- Vanaf maandag 2 maart 2015:
kunnen alle andere kinderen inschrijven, tot het aantal beschikbare plaatsen allemaal zijn ingenomen.
Is je kind geboren in 2013? Schrijf het in!
Alle ouders van een kind geboren in 2013 kunnen hun kind
inschrijven in een school. Wacht niet tot uw kind 2,5 jaar is
geworden. Ook al kan uw kind pas starten op 1 september
2016.
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Elke kleuter mag vanaf 2 jaar en 6 maand naar de kleuterschool.
Kleuters kunnen starten op een instapdag. Er zijn 7 instapdagen.
Voor het schooljaar 2015-2016 zijn dat:
- na de zomervakantie: dinsdag 1 september 2015
- na de herfstvakantie: maandag 9 november 2015
- na de kerstvakantie: maandag 4 januari 2016
- eerste schooldag van februari: maandag 1 februari 2016
- na de krokusvakantie: maandag 15 februari 2016
- na de paasvakantie: maandag 11 april 2016
- na Hemelvaartsdag: maandag 9 mei 2016
Bijkomende info:
- U kan uw kind inschrijven tijdens de openingsuren van de
school of na afspraak.
- Neem voor de inschrijving de Kids-ID, de SIS-kaart of het
geboorteattest van uw kind mee.
Meer informatie over inschrijven in onze school kan u vinden op de
website www.inschrijvingsrecht.be
Voor meer informatie kan u altijd terecht op het secretariaat of
bij de directie van de school.
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Schoolfeest - familiedag: zaterdag 30 mei 2015
Het lijkt nog veraf, maar eind mei staat ons schoolfeest weer voor de
deur. Hierover krijgt u in een volgend schooltreintje meer informatie.
Noteer alvast zaterdag 30 mei 2015 vanaf 15.30u in uw agenda voor
een originele familiedag dat u als (groot-)ouder of sympathisant zeker
niet wil missen!

MOS-werking - ’Zie ze groeien’
De leerlingen van het vierde leerjaar nemen actief deel aan het educatief tuinproject ‘Zie ze groeien’ voor basisscholen.
Dit project is bedoeld om de kinderen van het vierde leerjaar de liefde
voor de tuin en de kennis van het telen bij te brengen. Daarnaast
geeft het ook een stimulans aan enkele belangrijke basisattitudes: de
kinderen leren als team samenwerken, met elkaar communiceren, problemen aanpakken, respect hebben voor elkaar en voor het milieu ….
‘Zie ze groeien!’ past bovendien perfect in de leerplandoelstellingen en
heeft een maatschappelijke meerwaarde door familie en vrienden bij
het project te betrekken.

Oproep vijfde leerjaar
Juf Marleen Donné is op zoek naar (restjes van)
haak– of breigaren.
Heeft u nog ergens een restant liggen, dan kan u
dit altijd bezorgen via het secretariaat van de
school of aan juf Marleen Donné.
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