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AANPASSINGEN
Naargelang de speelplaatswerken evolueren worden
ook de afspraken tussen de leerlingen, leerkrachten en
ouders aangepast. Na overleg zijn we overgegaan naar
een nieuwe regeling. U kreeg hierover al een mail. Hier
volgen nog eens de belangrijkste afspraken.
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VRIJE DAGEN
WOENSDAG 9 OKTOBER
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
MAANDAG 14 OKTOBER
LOKALE VRIJE DAG

We kunnen terug de volledige oppervlakte (behalve het
speeleiland) van de eerste speelplaats gebruiken. Dit
maakt de speeltijden rustiger voor de leerlingen én de
leerkrachten.
De toegang tot de school is via de trappen, maar we gebruiken de dubbele groene poort (Burg. Felix de
Bethunelaan). Als ouder mag u uw kind ook opnieuw aan
de poort opwachten. De losliggende tegels op de trap
worden binnenkort hersteld, zodat u straks weer probleemloos de school kan binnenkomen of verlaten.
•

Ouders van kleuters mogen hun kind naar de klas
brengen vanaf 8u15. Gelieve dit voor 8u30 te doen. Ook
het afhalen 's avonds gebeurt nog steeds in de klas.
•

De kinderen van de lagere school gaan bij de bel van
8u28 naar de klas. 's Avonds kunt u uw kind nog steeds
afhalen in de klas. De leerlingen blijven tot 16.05 in de
klas en gaan dan naar de speelplaats.
•

's Middags gaan de kinderen van de lagere school nog
steeds in een beurtsysteem en onder begeleiding in het
park spelen. Op die manier verloopt de middagpauze op
de speelplaats rustig.

BLIJFT UW KIND IN DE OPVANG?
Voor het mosselfeest worden de
gymzaal, de refter en de klassen omgetoverd tot mosselrestaurant. Om
die reden kunnen we GEEN OPVANG
aanbieden op vrijdag 11 oktober na
15.05u.

MEDEWERKERS GEZOCHT
Indien u over wat vrije tijd beschikt, kan u die zinvol invullen
als vrijwilliger op school. Er worden mensen gezocht om toezicht
te houden bij de poort en daarnaast kunt u zich ook kandidaat
stellen als verkeersbrigadier.
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Peters en meters
De leerlingen van het eerste leerjaar staan dit jaar voor een belangrijke uitdaging. De stap van de
kleuterklas naar het lager is niet voor elk kind even evident. Om onze eerstejaars op hun gemak te
stellen, worden er daarom peters en meters uit het zesde leerjaar aangesteld. Zij noemen hun petekinderen papoeski’s en mamoeski’s. Een geruststelling voor onze kleinsten en toch wel een mooie
uitdaging voor onze oudsten. De samenwerking tussen het eerste en het zesde leerjaar laat zich voelen zowel binnen als buiten de klasmuren. Indien nodig gaan de zesdeklassers bijvoorbeeld even een
handje toesteken in de knutselles of ondersteunen ze hun papoeski of mamoeski bij tutorlezen. Maar
ook op de speelplaats kunnen er momenten zijn waarbij ze elkaar ontmoeten. Verleden week maakten de leerlingen van beide klassen kennis met elkaar.

Meetoefeningen in het tweede leerjaar.
“Niet morsen, Tars”, fluistert Susanne.

Zoek de echte Breughel !

