Mini-schooltreintje
december 2014
Beste,
Aan het begin van iedere maand verschijnt het minischooltreintje. 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 december 2014
Ma
01/12

20.00u: Ouderraad

Di
02/12

Vm.: Vierde leerjaar: Trefbaltornooi - Hamont
Derde leerjaar: Zwemmen
15.45u: Personeelsvergadering kleuterschool

Wo
03/12

11.40u: Maandopening axenroos

Do
04/12
Ma
08/12

15.45u: Personeelsvergadering lagere school

Di
09/12

Derde leerjaar: Zwemmen
20.00u: Schoolbestuur

Wo
10/12

11.15u: Activiteit uitdaging Rode Kruis Vlaanderen
Namiddag: SVS-activiteit: Netbal - sporthal Achel
20.00u: Vergadering OCSG - Achel

Do
11/12
Vr
12/12
Za
13/12

Alle klassen zetten hun schoen voor sinterklaas

Eerste en tweede leerjaar: Kronkel-die-doe
10.30u: Zesde leerjaar: MEGA-project - les 2

10.30u: Kennismakingsmoment nieuwe kleuters
Vanaf 09.00u: Bloedinzamelactie Rode Kruis Vlaanderen

Di
16/12

Vierde en vijfde leerjaar: Theatervoorstelling
‘HoeHou.www.vol’ - Michielshof Achel

Vr
19/12

Kerstviering + herderstocht
15.25u: Begin van de kerstvakantie

Do
25/12
Do
01/01
Ma
05/01

Kerstmis
Nieuwjaar
Begin trimester 2 - Instapmoment nieuwe kleuters
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Het Rode Kruis daagt onze school uit
Het Rode Kruis zamelt over heel het land
bloed in. Dat is ook nodig, want voor heel
wat zieke mensen is bloed van iemand anders levensnoodzakelijk. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig
om de betrokkenen te redden.
Het Rode kruis daagt onze school uit!
Uitdaging 1:

Kleur de school rood op 10 december 2014 en
kom massaal in het rood gekleed naar school;

Uitdaging 2:

Zing samen het lied ‘bloed geven doet leven’

Uitdaging 3:

Registreer via ouders, familie en vrienden 50
nieuwe kandidaat bloedgevers.

Daarom de oproep aan zoveel mogelijk mensen om zich te melden om bloed te komen geven op zaterdag 13 december 2014
van 09.30u tot 13.30u in de Rode Kruislokalen van onze gemeente (Steenstraat 5). (U ontvangt hiervoor nog een inschrijvingsdocument.)

Al 14 leerkrachten van onze school hebben zich ondertussen al geregistreerd!
Dankzij onze gezamenlijke inzet kunnen ook wij een belangrijke
bijdrage leveren in het dagelijks op peil houden van de bloedvoorraad.
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Kijkmoment nieuwe kleuters - vrijdag 12 december 2014
Om nieuwe kleuters voor te bereiden op
hun instapmoment van maandag 5 januari
2015, is er een kijkmoment voorzien op
vrijdag 12 december 2014 om 10.30 uur in
de kleuterklas van juf Josée.

Grootouderdag - Verslag
Vrijdag 14 november 2014... Eindelijk grootouderfeest!
Wat keken de kleuters er al een lange tijd naar uit. Of waren het
de grootouders die er nog meer naar uitkeken? Alleszins, iedereen
wist meteen dat het een heel geslaagd feestje zou worden!
De grootouders namen plaats in de zaal, de directeur verwelkomde
iedereen en toen was het zover! Elke kleuter mocht zijn of haar
dansje opvoeren!
De grootouders genoten om hun kleinkinderen te zien optreden. Na
de optredens werden alle grootouders uitgenodigd om gezellig samen te zijn met hun kleinkinderen. En die kleinkinderen gaven met
plezier hun zelfgemaakte cadeautjes af! Het was een echt feest.
En nog even dit: aan alle kleuterleerkrachten en helpers, een hele
grote dank-je-wel voor die helpende handen! Want zonder jullie
zou het uiteraard niet hetzelfde zijn!
Ook een bedankje aan het Salvatorcollege, want we waren blij dat
we hun grote eetzaal voor een voormiddag mochten gebruiken.

Foto's van deze en andere activiteiten kunt u vinden
op onze website: www.basisschool-hamontlo.be
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Sinterklaas aan school - Verslag
Traditiegetrouw werden sinterklaas en zijn helpers uitgenodigd in
onze school.
Eén van de zwarte pieten had de stoomboot in Spanje gemist. Aan de
kinderen van onze school liet hij in een brief weten er alles aan te
doen om nog tijdig aan onze school te geraken.
De kinderen volgden op een landkaartje de route die zwarte piet
moest volgen. Door de postkaart, waarop zwarte piet stond bij de
Eifeltoren, wisten de kinderen dat hij al in Frankrijk was. Op zo’n
tempo zal hij zeker op tijd aan school zijn.
De volgende dag volgde een postkaart waarop zwarte piet stond bij
een molen en tussen de tulpen. Oei … hij is te ver gereisd tot in Nederland. Afwachten of hij nu nog tijdig aan onze school zal aankomen!
Vrijdagmorgen stonden alle kinderen
met hun leerkrachten sinterklaas en
zijn trouwe helpers op te wachten. Nadat sinterklaas en enkele andere pieten
in de turnzaal aangekomen waren, kwam
de achtergebleven zwarte piet binnengerend. Hij ziet sinterklaas en weet dat
hij op de juiste plaats is aangekomen.
Hij heeft een souvenir voor de sint bij
en begint te zoeken in zijn tas. Er vliegen verschillende attributen in het rond
zoals: een pyjama, ondergoed, een knuffel, een stuk kaas, …. Uiteindelijk vindt hij een kleine Eifeltoren die
hij aan de sint geeft.
Gedurende de volledige dag bracht sinterklaas een bezoekje aan alle
klassen. Voor elke klas waren er cadeautjes voorzien. Zo is en blijft
het sinterklaasfeest een echt kinderfeest aan onze school, vooral
dankzij de enthousiaste medewerking van de werkgroep en de steun
van onze ouderraad waarvoor een welgemeende dank.
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Overlijden oud-schoolbestuurslid Piet Vanbussel
Wij melden u het overlijden
schoolbestuurslid Piet Vanbussel.

van

oud-

Veel collega’s van onze school bewaren mooie
herinneringen aan zijn tomeloze inzet voor de
school en de jarenlange samenwerking met
Piet.
Deze herinneringen zullen we dan ook blijven
koesteren.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie heel veel
kracht toe om dit verlies te verwerken.

Gevonden voorwerpen
Op school blijft regelmatig kleding liggen. We weten vaak niet van
wie het is en daarom komt het bij de gevonden voorwerpen terecht.
Noteer daarom de naam van uw dochter/zoon in de kleding
waardoor het voor ons gemakkelijker is om de rechtmatige eigenaar
terug te vinden.
Helaas is er bijna nooit een naammarkering aangebracht, zodat deze gevonden kleding uiteindelijk na een tijdje naar de Salvatoriaanse Hulpactie wordt gebracht.

Schoolverzekering
Er zijn kinderen die ’s morgens of ’s middags te vroeg aan school
zijn. Let hiermee op, want de poorten gaan pas open om 8.15u en
13.15u.
Voordien is er géén toezicht en de kinderen zijn dan niet verzekerd.
Mogen we u vragen om hieraan nogmaals aandacht te besteden.
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Te zware boekentassen
Leerlingen van de lagere school maken dagelijks gebruik van een boekentas. Huistaken, werkjes, agenda,
… en ook brooddozen krijgen hierin een plaats.
Regelmatig verschijnen in de media artikels over een te zware
boekentas. Daarom willen we erop aandringen de boekentas samen
met uw kind regelmatig thuis na te kijken en op te ruimen.

Wegenwerken ’t Lo
Beste ouders,
U heeft het ongetwijfeld reeds gemerkt; er wordt gewerkt op ’t
Lo. Deze wegenwerken zullen binnenkort ook in de directe schoolomgeving plaats vinden.
Er zijn reeds contacten met de aannemer hieromtrent. Het juiste
tijdstip van deze werkzaamheden kon nog niet definitief bepaald
worden en bijgevolg dus ook niet opgenomen worden in dit schooltreintje.
Zodra er een duidelijkere kijk is op de planning, brengen we u
daarvan op de hoogte via een brief die we met de kinderen mee
geven. Hierin zult u dan ook vernemen welke maatregelen de school
zal treffen om de veiligheid van de kinderen en ouders te garanderen.
Mogen we u nu al vragen dit zelf ook goed mee op te volgen. De
veiligheid van onze kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.
Vriendelijke groeten,
Bart Weltens
Intern preventieadviseur voor KBHA vzw
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Vuilniszakken gevraagd
Aan school hebben we regelmatig vuilniszakken
nodig. Helaas ontvangen scholen geen gratis
vuilniszakken van de gemeente. Vandaar deze
oproep.
Indien u vuilniszakken op overschot hebt,
dan zouden wij hier heel blij mee zijn. U
kunt ze altijd afgeven aan het secretariaat.

Bij voorbaat bedankt hiervoor

!!!

Adventsperiode
Het is nu advent en daar wordt in onze school ruim aandacht aan
besteed. Het is belangrijk dat op sommige momenten in een schooljaar meer gedacht wordt aan verantwoordelijkheidsgevoel en engagement.
Dat is de bedoeling van initiatieven die genomen worden rond de
sterke momenten van het jaar, zoals de advent (met de aanwezigheid van een adventskrans, een kerstbezinning) of de vasten (met
acties rond Broederlijk Delen).

Nieuwjaarsbrieven bestellen
Bij het begin van het nieuwe jaar bieden we elkaar de beste wensen
aan. De kinderen van de lagere school gebruiken hiervoor een op
school te bestellen nieuwjaarsbrief.
Dit heeft als voordeel dat alle kinderen hetzelfde materiaal gebruiken. Om die reden kunnen de nieuwjaarsbrieven op school aangekocht worden aan de voordelige prijs van € 0,60/stuk. Deze afrekening gebeurt via de schoolrekening.
Voor de bestelling van de nieuwjaarsbrieven kunt u gebruik maken
van het bijgevoegde bestelformulier. Hierop vragen we ook aan te
duiden voor wie de nieuwjaarsbrieven bestemd zijn.
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