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GEZOCHT!
Vinden jullie de verkeersveiligheid in de omgeving van de school ook zo
belangrijk? Wij in ieder geval wel!
We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen die de taak van
gemachtigde opzichter willen opnemen.
Als jullie je kandidaat stellen om te brigadieren wordt je kind opgevangen in de school tijdens het oversteekmoment. We vrezen, indien er
zich geen nieuwe kandidaten aanmelden, dat we de oversteekplaats niet
langer meer kunnen bemannen op alle voorziene momenten. We zouden
dit betreuren om dat het gaat over de ondersteuning van de veiligheid
van al onze leerlingen.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op het secretariaat
(014/69 92 43) of bij één van de huidige gemachtigde opzichters.

‘Lezen is de mooiste reis die je kan boeken!’
Dit is het thema waarrond we, in elke klas, dit schooljaar gaan werken.
In elke trimester krijgt het thema een andere invulling.
In het eerste trimester starten we in de lagere school met ‘kwartierlezen’. Alle kinderen van de lagere school krijgen drie maal per week een
kwartier de tijd om vrij te lezen. In het eerste leerjaar wordt dit een
beetje aangepast.
In het tweede trimester werken we rond verhalen uit andere landen.
In het derde trimester gaan we werken rond ‘lezen op locatie’.
In de kleuterschool wordt er gewerkt met verschillende prentenboeken.
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat en hebben
meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid
worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is kortom van cruciaal
belang.

10/10 project :
Verkeer integreren in de dagelijkse werking gebeurt zeker niet van vandaag op morgen, maar stukje bij beetje. Scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de provincie Antwerpen. Dit noemt het 10 op 10
project.
Als school kan je 3 deellabels halen. Als je als school instapt, werk je
op je eigen tempo een fase af. Na het beëindigen van elke fase krijgt
de school een deellabel. Aan elk behaald deellabel hangt een subsidie
vast. Wij behaalden reeds 2 deellabels. Van deze subsidies kochten we
verkeerslichten, verkeersborden, helmen, fietsjes om in te zetten tijdens de lessen verkeersopvoeding. Ook het nieuw geschilderd parcours
op de speelplaats lieten we aanbrengen vanuit deze subsidies. Nu kunnen we alle lessen voor voetgangers en fietsers inoefenen in een 'beschermde' omgeving.
Vorig schooljaar behaalden we het derde deellabel!
Dit betekent concreet dat we weer nieuwe subsidies krijgen om onze
verkeerswerking nog verder te verfijnen.

Ook dit jaar houden we terug een kledinginzameling.
We voorzien 2 inzamelperiodes:
Inzamelperiode 1 : van donderdag 11 oktober 2018 tot en met woensdag 17 oktober 2018. Ophaaldag: donderdag 18 oktober 2018
Inzamelperiode 2 : van donderdag 2 mei 2019 tot en met woensdag 8
mei 2019. Ophaaldag : donderdag 9 mei 2019
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Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.
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