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Beste ouders

December is een bijzondere maand vol leuke feesten, het is de periode van
gezellig samenzijn, een maand waarin we nog meer dan anders een warm
hart toedragen aan iedereen rondom ons.
Kiko en Flo helpen ons inzien dat iedereen anders is en
anders mag zijn. Er zijn ook heel wat mensen die het
minder goed hebben dan ons. De opbrengst van onze
warmste markt gaat daarom weer naar “Sterren voor
Ethiopië”. Meer informatie hierover volgt snel.
Onze kinderen leren deze maand dat verdraagzaamheid en respect belangrijk
zijn, op school en daarbuiten. Beleefd zijn is altijd fijn, ook als we “online” met
elkaar chatten. Daarom plaatsen we dit graag in de kijker door de nieuwe
“speelplaatsafspraak” van december.

Vorige maand werden onze leerkrachten ondergedompeld in een
wereld van IT. We ontdekten samen ‘Scratch’ met assistente
Jozefien uit 5A. De kleuterjuffen verkenden de verschillende,
knappe mogelijkheden van hun verrijdbare digiborden. Meester
Roel vertelde ons over de talrijke stappen die je met kleine
kinderen reeds kan zetten in de wereld van het programmeren. Een
Prezi, Kahoot-quiz of online-oefening maken, kunnen we nu ook.
Kortom het was een geweldig leerrijke pedagogische studiedag voor
het ganse ToermalijnTeam.

Mogen we hier 2 schoolafspraken nog eens in de kijker zetten?
Wij zijn een ‘water’school. We willen hiermee aanmoedigen dat onze
kinderen op school gezonde drank nuttigen. Dus ook ’s middags in de
drinkflessen van de kinderen graag enkel water. Uitzonderlijk bij speciale
gebeurtenissen zorgen de leerkrachten wel eens voor een ander drankje.
Verjaardaguitnodigingen, kerstkaartjes, communiekaartjes, … mogen enkel
uitgedeeld worden op school wanneer de volledige klas een uitnodiging of
kaartje krijgt.

De voorleesweek was weer fantastisch leuk. Om de week te starten
werden we door meester Ruben hartelijk verwelkomd in de eetzaal.
Deze was omgetoverd tot een gezellige ruimte waar we samen
genoten van twee heel erg spannende verhalen. Wisten jullie dat onze
kinderen zelf ook heel goed verhaaltjes kunnen voorlezen? De kinderen
van de lagere school kozen daarom een mooi boek en lazen dit voor
aan de kleuters. Verder mochten we voorleesopa’s, -oma’s en -ouders
verwelkomen, lazen we grappige mopjes voor in de klas en konden we
tijdens de voorleesavond bij onze eigen juf of meester een prachtig
verhaal beluisteren.

Helm op, fluo top – zichtbaar en veilig naar school!
'Helm op, fluo top' is een verkeersproject waarmee we
het dragen van een fietshelm en fluokledij op een
leuke en eenvoudige manier willen aanmoedigen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar
school, zijn we beter zichtbaar in het verkeer en dat is
natuurlijk heel wat veiliger. Vooral nu, tijdens de
donkerste periode van het jaar. Ook onze ouders
mogen natuurlijk het voorbeeld geven aan de
kinderen. Zo zien we aan onze schoolpoort heel wat fietsende ouders in fluo. Goed bezig! Bedankt
lieve ouders om samen met zoon of dochter extra aandacht aan te besteden aan het belang van de
fluo!
De komende week is onze schoolparking afgesloten omdat er een circus op bezoek komt. Wellicht
kan er maandag en dinsdag nog geparkeerd worden, maar de rest van de week is dit zeker niet
mogelijk. Mogen we jullie er ook attent op maken dat in de Bankloopstraat dan een parkeerverbod
geldt? De beste manier om naar school te komen is te voet of met de fiets.
Onze wijkagent Joël zal zeker aanwezig zijn om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

PLUIM voor de ouders die elke dag opnieuw zorgen dat hun zoon of dochter
tijdig op school is. Dank jullie hiervoor, dit is voor onze werking erg belangrijk.
Mogen we voor ouders waarvoor dit toch moeilijk blijft de schoolafspraken
nog eens in de kijker zetten? Uitzonderlijk toch eens te laat op school? Dan
worden deze kinderen altijd naar ons schoolsecretariaat gebracht. Ouders
brengen hun kinderen niet zelf naar de klassen, de kinderen gaan ook niet alleen
naar de klassen. Ook materialen die nagebracht worden (brooddozen,
zwemzakken, …) worden afgezet op het secretariaat.

Deze zondag start de decembermaand, de laatste maand van het jaar. Er staat heel wat op het
programma: de start van de advent, het bezoek van Sinterklaas, de warmste markt, een mooie
kerstviering en uiteraard ook oudjaar. Samen gaan we zeker genieten van al deze activiteiten.
We wensen onze ouders na deze ongetwijfeld drukke maand een fantastisch, positief en bovenal
gezond
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SPEELPLAATSAFSPRAAK VAN DE MAAND DECEMBER
BELEEFD ZIJN IS VOOR IEDEREEN FIJN.
MAANDKALENDER DECEMBER 2019
zondag
1
Maandopening jaarthema | Bib-bezoek 4+5+6 | Stage studenten Brent (3A) + Daan
maandag
2
dinsdag

3

woensdag
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dinsdag
woensdag
donderdag
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dinsdag
woensdag
donderdag
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vrijdag
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zaterdag
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zaterdag
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dinsdag
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(2A – ganse week) + Floor (1A – ganse week) + Melissa (4B) en Yoni (4A)
Zwemmen 1+2+3 | Juf Caroline zorgoverleg scholengemeenschap | Poppenkast
kleuterschool | 6A Breien voor de sneeuwklassen
Naschoolse sport: Unihoc voor 5+6 | Ravottertje Ravot
Sinterklaas komt naar onze school!

Stage student Aaricia (KK – ganse week) | Meester Maarten KOBA-vormingsdag
Zwemmen 1+2+3+3K | 6A Breien voor de sneeuwklassen
Integratievoormiddag oudste kleuters en eerste leerjaar
6A bezoek aan Umicore | 6A: infoavond sneeuwklassen 19u |
Personeelsvergadering basisschool
STEAM-dag 6A
Kerstmarkt Olen tvv goede doelen met Santarun voor al onze kinderen
Bib-bezoek voor 2+3
Zwemmen voor 1+2+3 | 6A Breien voor de sneeuwklassen
Rapporten LS | Naschoolse sport: badmintoninstuif 3+4
Voormiddag Ethiopië workshops, namiddag warmste markt |
19u infoavond instappers januari
Kerstviering om 11u – alle ouders welkom om mee te vieren | Namiddag: cinémalezen voor de ganse school

KERSTMIS

OUDJAAR
Noteer alvast: woensdag 8 januari oudercontacten lagere school.

