NOVEMBER 2020

KLAVERTJE VIER
Samen voor Verkeer
Helm op! Fluo Top! Ik laat me zien in het verkeer!
Alle leerlingen die te voet, per step, per fiets naar school komen zijn verplicht een fluohesje te dragen (zie schoolreglement). Met de actie Helm op! Fluo Top!
motiveert de organisatie Verkeer op School ouders en kinderen dit ook dagelijks te doen. Alle leerlingen krijgen een spaarkaart waarop ze dagelijks een sticker
kunnen verdienen, als ze op een veilige manier naar school zijn gekomen. Met deze stickerkaart kunnen de leerlingen sparen voor tal van leuke beloningen.
Voor uitgebreide info lees: helm-op-fluo-top
Samen voor Gezond
Groenten zijn hip en gezond! Weet dat je ook groentjes als snack aan je kind. Groenten zitten boordevol vitaminen en zijn bovendien super lekker!
Komkommerfrietjes, snoeptomaatjes, bloemkoolroosjes,… stop het een keer in de boekentas van je kind.
Samen voor Milieu
We vermijden papiertjes. Ik gebruik een koekendoos op naam. Er liggen een heleboel verloren doosjes zonder naam op de tafel aan de grote poort van de school.
Samen voor KIVA
Onze klas: iedereen hoort erbij! Samen maken we een fijn contact! Op een gepaste manier leren reageren naar de ander, kunnen samenwerken met iedereen uit de
klas, niemand uitsluiten,… dat is pas KIVA!
Samen Leren leren Tip:
Moeilijke woorden zoek ik op! Vindt jouw kind een woord moeilijk of begrijpt zij/hij het woord niet ? Daag je kind dan uit om zelf op zoek te gaan naar de betekenis.
Laat het woord opzoeken op internet, woordenboek... Zet het woord in een zin zodat het kind zelf op zoek moet gaan naar de betekenis ervan. Hier leert het kind
meer uit dan het woord zo maar voor te zeggen.

BELANGRIJKE INFO

De regering besliste om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november. De school blijft gesloten. Er wordt ook opgeroepen om uitstappen,
familiebezoeken,… uit te stellen en als kan thuis te blijven. Het hoge aantal COVID-besmettingen in de maatschappij moet weer drastisch omlaag. Samen kunnen we
dit virus bestrijden! #samentegencorona

LEERLINGENRAAD KOP

De verkiezingen werden met wat uitstel gehouden, maar alle aanwezige leerlingen van het 3 de, 4de, 5de en 6de stemden op de kandidaten die hen het meeste
overtuigden tijdens de campagneperiode. Volgende leerlingen vertegenwoordigen dit jaar de leerlingen van de school in KOP: Mien en Hind van 4A, Shalom en Maja
van 4B, Kato en Arno van 5A, Marie en Maren van 5B, Anaïs, Claudia en Lisa van 6A (voor het eerst 3 met gelijke stemmen) en Vikas en Roos van 6B. Een dikke
proficiat!

KALENDER NOVEMBER 2020
maandag

Week B
09-11
START HELM OP!
FLUO TOP!

HERFSTVAKANTIE

dinsdag

HERFSTVAKANTIE

woensdag

FEESTDAG:
WAPENSTILSTAND

donderdag

Herstart school
Sportsnack 8 meester Kevin
Sportsnack 6 juf Lies (!)

vrijdag

Bloemkool
BIB 2A-2B-3A-3B

KIVA-les

Week A
16-11

Kaki Persimon

Sportsnack 7 juf Lies

Sportsnack 9 meester Kevin
Sportsnack 8 juf Lies (!)

BIB 1A-1B

Week B
23-11

Sportsnack 9 juf Lies

Sinaasappel

Sportsnack 10 meester Kevin
Sportsnack 10 juf Lies (!)

weekend
Ouderbevraging
laatste dag:
Ouderbevraging
14-11
GEEN TAKE-AWAY
(verplaatst naar
5 dec:
org. ouderraad)
meer uitleg volgt.

Schoolfotograaf

KIVA-activiteit: 2de lj
daagt de school uit!

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Week A
30-11

Sportsnack 11 juf Lies

Clementine
SINT op bezoek!

Sportsnack 11 meester Kevin

Uitstap 1ste lj
(onder voorbehoud)

05-12 TAKE-AWAY
ouderraad

