MAANDOVERZICHT oktober 2019
Jaarthema 2019-2020
Week A
VRIJAF

30-09-2019
04-10-2019

GEEN SCHOOL
GEEN OPVANG

START Leerlingenraad
campagne (voor 4-5-6)
Sportsnack juf Lies
Sportsnack meester Kevin

Tutti Frutti:
Hartelijk dank aan de
schilouders en ouderraad!

VRIJAF
Pedagogische studiedag

Zwemmen panda’s
Sportsnack meester Kevin

Zwemmen 6A – 5A - 5B

GEEN SCHOOL
GEEN OPVANG

Week B
07-10-2019
11-10-2019

Zwemmen 1A – 1B – 4A –
4B

WEEK VAN HET
OUDERCONTACT
(brief leerkracht)

CC Toneel 1ste en 2de lj
(13u30)

TIENSE KWEIKERSDAG!!!
Verrassing voor 5 en 6
Zwemmen 2A – 3A – 2B

Uitstap bos van
NIeuwenhoven – Beren- en
kikkerklas (zie brief)

Uitstap naar boerderij
Ravot in Glabbeek –
Pandaklas en giraffenklas
(zie brief)

Tutti frutti: Witte seedless
druiven
Hartelijk dank aan de
schilouders en ouderraad!

Tienen = Gouden gemeente
(verkeersveiligheid) – Zie
extra nieuwsbrief

Zwemmen 3B
Zwemmen giraffen
Sportsnack meester Kevin

Verrassing voor kleuters en
1-2-3-4 !

Sportsnack juf Lies
Week A
14-10-2019
18-10-2019

Zwemmen 6B
Workshop ‘We go STEM’
voor 5de lj

KOP-verkiezing voor 3-4-5-6
tussen 12u30 en 13u15
(stemplicht)

Tutti Frutti: Blauwe
seedless druiven
Hartelijk dank aan de
schilouders en ouderraad!

Sportsnack juf Lies

Sportsnack meester Kevin

Zwemmen 6A – 5A - 5B

Zwemmen 1A – 1B – 4A –
4B

Tutti Frutti: Appel Jonagold
Hartelijk dank aan de
schilouders en ouderraad!

Sportsnack juf Lies

Zwemmen 2A – 3A – 2B

Week B
21-10-2019
25-10-2019

VRIJAF
Pedagogische studiedag
GEEN SCHOOL
GEEN OPVANG

CC Toneel 3-4 (13u30)
VIA vbs ONZE-LIEVE-VROUW Rijschoolstraat 2 3300 Tienen

Tel.: 016 81 48 10

Dag van de jeugdbeweging
Zwemmen panda’s
CC Achter de schermen 1ste
lj

Zwemmen 3B + giraffen
Kijkdag instappers

Uitstap bos van
Nieuwenhoven voor 1-2-3-4
(zie brief)

KIVA-ACTIVITEIT
Lagere school

Sportsnack meester Kevin
marleen.sanders@viatienen.be

basisschoolonzelievevrouw.viatienen.be ..

MEDEDELINGEN OKTOBER 2019

in een notendop

Het Klavertje Vier
Samen voor Verkeer
Kiss & Go, parkeren? NEEN! Heel wat kinderen worden op de kiss & ride-zone afgezet. Super! Rij als ouder wel meteen door.
Indien je mee wil wandelen met je kind, parkeer je auto dan op de parking. Blijf niet staan in de kiss & ride-zone.
De Rijschoolstraat is een schoolstraat. Toch zien we nog te vaak ouders die hun kinderen na 8u of voor 16u willen afzetten of ophalen aan de
schoolpoort. Probeer de wet te respecteren.
Samen voor Gezond
Woensdag is fruitdag! Elke woensdag kan je kind genieten van een gratis stuk fruit op school. Het fruit wordt door de ouderraad aangeboden.
Waarvoor hartelijk dank! Alle kinderen proeven dit stuk fruit. Enkel in geval van allergie mag je kind een ander stuk fruit/groente meenemen naar
school. Geen geval koekjes op woensdag naar school!
Samen voor Milieu
De herfst is in het land. Bladeren vallen van de bomen. Wees toch voorzichtig met dit natte weer . Dit natte weer kan dit zorgen voor gladde en
gevaarlijke taferelen. We leren de kinderen om de bladeren op de speelplaats, stoep te ruimen.
Samen leren leren
Als ik een fout maak, kan ik die verbeteren. Fouten maken is een leerproces. Kinderen moeten leren dat fouten maken kan en mag. Iedereen doet wel
eens iets fout. Belangrijk is wel om deze fout te verbeteren en hieruit te leren. Hier hechten we in de klas veel belang aan.
Samen voor KIVA
Zie wat ik nu voel.
Kinderen leren omgaan met gevoelens. Ze leren deze gevoelens te verwoorden, Ze leren om hiermee om te gaan, Ze leren deze ook te begrijpen bij de
andere(n). Door middel van groepsverbindende activiteiten worden we een (h)echte groep en leren we met respect en openheid omgaan met elkaar.
We leren ook andere kinderen buiten onze klas beter kennen en beleven hier plezier aan.
Een extra nieuwsbrief met nieuwtjes over de werking van de school valt binnenkort in de boekentas… Vergeet hem niet te lezen.

VIA vbs ONZE-LIEVE-VROUW Rijschoolstraat 2 3300 Tienen

Tel.: 016 81 48 10
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basisschoolonzelievevrouw.viatienen.be ..

