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Beste ouders
De eerste maand van ons nieuwe schooljaar zit er alvast op. Hopelijk is jullie zoon of dochter goed
gestart in hun nieuwe leerjaar! In deze tweede nieuwsbrief zetten we graag ons jaarthema nog even
in de kijker: SMILE. Dit schooljaar willen wij onze kinderen
sterker maken in positief denken. We combineren dat met
onze talenteneilanden die we vorig jaar al verkenden. Zo
willen wij zorgen voor een “goedgevoelschool”, waar
iedereen zichzelf mag zijn in de klas en daarbuiten.

Kiko en Flo leren ons deze maand meer over onze ‘gevoelens
enzo…’. Aan de hand van leuke, groepsbindende activiteiten
leren we verschillende gevoelens kennen en gaan we op zoek
naar manieren om er op een fijne manier mee om te gaan.
Samen werken we aan een klas, een team waarin we elkaar
respecteren, waarderen en waarin we onszelf kunnen zijn.

Beste ouders, deze week komt uw kind thuis met een ouderbevraging.
Ondertussen is het al weer enkele jaren geleden dat we jullie mening
vroegen. Jullie inbreng is voor ons erg belangrijk om de schoolwerking af te
stemmen op maat van elk kind, op maat van elk gezin.
We voorzien één vragenlijst per gezin, dank om even de tijd te nemen om
deze in te vullen.

De speelplaatsafspraak van oktober kinkt als volgt: Sta ook ’s morgens paraat,
beter te vroeg dan te laat. Lieve ouders, we kunnen het niet genoeg vermelden.
Het is voor onze kinderen en leerkrachten erg fijn om samen met iedereen de dag
te starten. Dank jullie wel alvast om hier telkens weer op in te zetten.

Velen denken dat onderwijs vooral bestaat uit onze kinderen leren rekenen, schrijven, lezen,… Dit
zijn uiteraard zaken waar wij als school heel hard aan werken. Naast de cognitieve ontwikkeling
willen we onze kinderen in andere aspecten laten groeien. Eén van deze aspecten is de lichamelijke
en sportieve ontwikkeling. Buiten onze wekelijkse sport- en zwemlessen zetten we graag 2 andere
sportieve initiatieven in de kijker:
One Mile A Day: onze leerlingen lopen elke dag een kwartier. Dit kwartiertje lopen gebeurt wanneer
de aandacht tijdens de lessen verzwakt. Na een kwartier lopen hebben de kinderen een frisse neus,
zijn ze hun overtollige energie kwijt en kunnen ze met volle concentratie de lessen hervatten.
Naschoolse sport: Op een 10-tal woensdagnamiddagen
krijgen onze leerlingen de kans om zich in te schrijven
voor de sportactiviteiten van MOEV. Tijdens deze
activiteiten krijgen leerlingen de kans om zichzelf te
vinden in verschillende sporten.
Op de Olense scholenveldloop toonden onze leerlingen
de afgelopen maand hun sportiviteit! Wij zijn erg trots
want los van de vele medailles die mee naar school
kwamen was het fantastisch dat al onze sportievelingen
op hun eigen tempo deze veldloop tot een goed einde
brachten. Dikke proficiat lieve kinderen, jullie zijn
allemaal kampioenen! 💪
Meer foto’s? Kijk gerust eens op onze schoolwebsite bij
de foto’s van ‘sportactiviteiten’.

Pedagogische studiedagen … Het is niet fijn voor onze ouders om die
dagen oplossingen te zoeken voor de kinderen. Toch zijn deze
momenten erg belangrijk voor een school om gericht met het ganse
team zaken te kunnen vastnemen en uitwerken en zo kwaliteitsvol
onderwijs te blijven bieden.
Zo gaan we deze woensdag 2 oktober met de lagere school op pad om
onze nieuwe rapporten vorm te geven. Eind deze maand gaat dat
eerste nieuwe rapport mee naar huis met jullie zoon of dochter.
In de kleuterschool werken we woensdag verder aan de inrichting van onze hoeken. Graag maken we
de hoekenwerking in de klassen erg aantrekkelijk en verrijkend zodat jullie jonge kinderen zoveel
mogelijk ontwikkelingskansen krijgen.

Jullie zagen vast al wel hier of daar dat wij volgende week zondag onze
eetdag houden? Te laat met je inschrijving? GEEN PANIEK! We verlengen
de inschrijvingsperiode tot nu vrijdag 4 oktober. Dus zin in een
overheerlijke kipfilet, een smakelijk stuk kabeljauwhaasje of een
vegetarisch stoofpotje van onze nieuwe traiteur “ Couverke”? Dat kan
allemaal. En … breng gerust familie en vrienden mee.
Geen inschrijvingsformulier meer? Stuur een mailtje naar
toermalijn@telenet.be en we bezorgen je dit met veel plezier!
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SPEELPLAATSAFSPRAAK VAN DE MAAND OKTOBER
STA OOK ‘SMORGENS PARAAT, LIEVER TE VROEG DAN TE LAAT
MAANDKALENDER OKTOBER 2019
Zwemmen 4+5+6+3K
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Pedagogische studiedag: geen school voor onze leerlingen.
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Muzische klassen voor 3+4 | Juf Leen en meester Ruben vorming ‘gangmaker
donderdag
3
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

4
5
6
7

dinsdag
woensdag

8
9

donderdag

10

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

11
12
13
14

dinsdag
woensdag

15
16

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

17
18
19
20
21

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

22
23
24
25

zaterdag
zondag
maandag

26
27
28

pastoraal en identiteit’ | Stage meester Daan (2A)
Muzische klassen voor 3+4 | Les ‘bloed’ Rode Kruis in 6A
WC-papier-verkoop tvv de sneeuwklassen | 2dehandsbeurs ski-kledij
Integratie oudste kleuters – eerste leerjaar | Personeelsvergadering basisschool |
Stage juf Floor (6A), juf Kato (1-2KA), meester Brent (3A), meester Daan (2A), juf
Yoni (4A) en juf Melissa (4B)
Juf Caroline zorgoverleg scholengemeenschap | Zwemmen 4+5+6 | Poppenkast KS
Bezoek Kabouterberg voor 1A | Naschoolse sport voetbal voor 3+4+5+6 |
RavottetjeRavot 4-jarigen + 3K
Juf Lieve vorming CEGO – Leuven | Strapdag kleuterschool | Stage meester Daan
(2A)
Strapdag lagere school | Stemdag Go-Geel 5A
Eetdag in zaal De Vrede
Integratie oudste kleuters – eerste leerjaar | Juf Marlies en juf Leen vorming Vlajo
‘actief onthaal’ | Bib-bezoek voor 4+5+6 | Stage meester Brent (3A), juf Yoni (4A),
juf Melissa (4B), meester Daan (2A) | Start lange stage juf Floor (6A)
Zwemmen voor 4+5+6+3K | Bezoek de Werft Geel voor 1+2
Juf Jolien en juf Lies vorming “STEM” | Juf Leen, juf Marlies, juf Lief en juf Fouzia
vorming ‘lezen’
Dag van de jeugdbeweging | Personeelsvergadering basisschool
Schoolfotograaf | Juf Jolien en juf Shana vorming ‘Frans’

STEM-Olympiade 6A | Integratie oudste kleuters – eerste leerjaar | Verkeerspark
voor 1+2 | Bib-bezoek voor 2+3 | Start lange stage juf Kato (1-2KA) | Stage juf Yoni
(4A), juf Melissa (4B) en meester Brent (3A)
Zwemmen voor 4+5+6
Bezoek Floreal-bos voor 3A | Generale repetitie grootoudersfeest KS
Grootoudersfeest | Rapporten lagere school
Verkeerspark 4A+B | Juf Leen overleg onderwijsplatform Neteland | Einde stage juf
Floor (6A) en juf Kato (1-2KA)
Wintertijd
Start allerheiligenvakantie
Noteer alvast: woensdag 6 november: oudercontacten 1ste leerjaar

