NIEUWSBRIEF
september

2/ 2018-’19

Editie : Verkeersweek
Daar verkeersveiligheid voor iedereen een TOP - prioriteit is en moet
zijn, nemen wij jaarlijks deel aan de verkeersweek, die loopt van 17 tot
en met 23 september.
Elk leerjaar, van de allerkleinsten tot onze oudsten krijgt een programma op maat aangeboden tijdens de verkeersweek.
Op vrijdag 21 september maken we er echter een groot SCHOOLS
moment van. Dan wordt de Burgstraat verkeersvrij gemaakt vanaf de
Groenenheuvel tot aan de Rijn en dit tussen 8u15 ’s morgens en 15u45
’s avonds. We vragen aan alle ouders om, in de mate van het mogelijke, die dag echt de auto “op stal te
laten” en samen met de kinderen per
fiets naar onze school te komen.
De werkgroep verkeer zorgt ’s morgens voor een beloning met een
warm (of koud) drankje en een wafeltje om de batterijen na de geleverde
inspanningen terug op te laden.

Fietsen meebrengen
Gedurende de verkeersweek vragen
we aan onze leerlingen van de lagere
school om hun fiets mee naar school
te brengen op de hieronder aangegeven datum. Ze zullen tijdens de lessen LO een fietsbehendigheidsparcours afleggen.

Eerste klasje
De foto ’s van onze eersteklassertjes zijn gemaakt ! Op woensdag
26 september verschijnen deze in
de gratis bijlage bij de Gazet van
Antwerpen.

Maandag 17/09

L1B

Dinsdag 18/09

L4 + L5 A + L5B

Woensdag 19/09

L1A + L3A + L3B + L6

Vrijdag 20/09

In deze nieuwsbrief:














1

L2A + L2B
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Scholencross
De ooievaar
Programma verkeersweek LS
Sport op school
Werkgroep eerste communie en Vormsel
Sportdagen 2018-2019
Grootoudersfeest en oudersfeest
Kalender MOEV—SVS
Maandthema ‘s kleuterschool

Programma verkeersweek : KS
1KOA-B
Wandeling met juffen en gemeenschapswacht naar het kruispunt
van de Logen en oefenen op oversteken op het zebrapad van de
Burgstraat.
2 en 3 KO
Verkeerseducatieve filmpjes: Aya
Naar St.-Dimpnaplein met introductie van de verkeersborden (rond,
rechthoekig, blauw, rood) bij het verkeersspel.
Voor alle kleuters :
De kleuters brengen hun fiets mee want er staat heel wat op het
programma, vooral tijdens de turnuren :
Wie moeilijkheden heeft om z ‘n fiets op school te krijgen … er zijn
altijd wel een aantal fietsjes op school, geen nood.
0 KO + 1 KO A + 1 KO B

Maandag 17/09

2 KO A + 2 KO B

Dinsdag 18/09

3 KO A + 3 KO B

Dinsdag 18/09

Scholencross De Leunen
In de week van 24 september organiseert de Geelse sportdienst weer de
jaarlijkse scholencross. Onze kinderen krijgen een halve dag sport aangeboden en worden via sport en spel voorbereid op het loopgebeuren.
De juiste timing kan ik nog niet meegeven aangezien wij die zelf nog niet
doorkregen, de data van de verschillende loopcrossen kan ik wel al vermelden.
L1 & L2
Donderdag 27 september - namiddag
L3 & L4

Donderdag 27 september - voormiddag

L5 & L6

Dinsdag 25 september - voormiddag

De ooievaar
Amira ( 13 juli 2018 ), zusje van Fatima Challam ( 3KOA ).
Maarten ( 8 augustus 2018 ), broertje van Robin Bastiaens ( 3KOB )
Wij wensen Fatima en Robin en hun fiere ouders veel geluk toe met dit nieuwe leven in
huis !
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Programma verkeersweek : LS
1ste leerjaar
Gezien worden in het verkeer .
Muzische vorming in thema.
2de leerjaar
Hoe moet ik oversteken ? Praktische oefening in De Burgstraat.
Straplied + dans aanleren.
Muzische vorming in thema.
3de leerjaar
Verkeerssituaties rond de school bekijken. Deze lln. kijken vooral naar het
NUT van verkeersborden, zebrapaden, … en gaan de verkeersdrukte na.
Oefeningen op onze speelplaats.
Muzische vorming in thema.
4de leerjaar
Verkeerswandeling met vooral aandacht voor specifieke situaties voor voetgangers en fietsers in omgeving van de school.
Gezelschapsspelletjes in verband met verkeersborden.
5de leerjaar
Verkeerseducatieve uitstap door Geel-Centrum en in de buurt van de school
(datum nog af te spreken met onze wijkagent ).
Film in verband met fietsen in het verkeer.
Fietsbehendigheid tijdens de sportdag.
6de leerjaar
Dinsdag 18/9 : VERKEERSDAG i.s.m. bedrijven uit het Geelse, thema
“ Wie op weg is, is gezien ! ” . Deze dag gaat door in Meerhout.
Onze lln. rijden met de fiets en onder begeleiding . Ze vertrekken om
08u15 en zullen omstreeks 15u45 terug zijn. Meer info vindt u in een
aparte brief.
Dit wordt een erg actieve dag met leuke en leerrijke workshops rond het
thema verkeer.
Aangezien het dinsdag erg warm gaat worden, vragen we onze leerlingen
om een petje en zonnebrandcrème te voorzien.

Voor alle leerlingen van de lagere school :
Fietscontrole : Vrijdag 21 september 2018

3

Sport op school
Dit schooljaar gaan onze oudste kleuters en leerlingen van de lagere school zwemmen op :



Dinsdag : L2 + L3



Donderdag : 3KO + L1 + L4 + L5 + L6

Een jaaroverzicht van de sportdienst werd tijdens de info – avond
meegegeven.
Dit extra sportaanbod door de Geelse Sportdienst kost € 31.5 ( L1
t.e.m. L5, in L6 worden enkel de sportactiviteiten aangerekend zijnde
€ 10.5 ) en € 15.6 ( oudste kleuters ). Dit wordt in 3 schijven aangerekend op de schoolrekening, voor 3 KO in 2 schijven. Gemiste beurten
worden enkel verrekend indien er een doktersbriefje van méér dan
één week binnengebracht wordt.
We raden onze leerlingen aan tijdens de turnles stevigere sportschoenen te dragen i.p.v. de gebruikelijke turnpantoffels. Dit zal de kans op
blessures en wondjes verminderen. Het is wel verplicht schoenen met
een lichte zool te dragen, geen felgekleurde of zwarte zolen. Deze
schoenen blijven op school in de turnzak.
De gewone turnpantoffels zijn natuurlijk ook nog altijd toegestaan.

Vanwege de werkgroep Eerste communie en Vormsel
Het wordt voor vele kinderen een heel bijzonder jaar. Misschien ben je van school
veranderd of gestart in het eerste studiejaar maar misschien doe je ook je eerste
communie of je vormsel dit jaar. Dit speciale jaar willen we ook op een mooie manier samen inzetten in de Sint-Dimpnakerk op zondag 23 september om 9.30u.
We willen vooral alle eerste communicanten en vormelingen van Sint-Dimpna heel
graag verwelkomen in deze viering.
We hopen dat je erbij kan zijn!
Werkgroep eerste communie en vormsel

Sportdagen schooljaar 2018—2019
Ook dit schooljaar genieten de kinderen van L3—L4—L5—L6 van een
extra sportdag, georganiseerd door de leerkrachten lichamelijke opvoeding van alle stedelijke basisscholen. Een bijdrage van 2 euro per
kind komt op de eerste schoolrekening.

Grootoudersfeest—oudersfeest
We hebben nog even de tijd, maar om iedereen de kans te geven
deze dag zeker vrij te houden, geven we de datum alvast nog
eens door : Vrijdag 19 oktober 2018 om 09u30
Grootoudersfeest
Zaterdag 20 oktober 2018 om 10u00
Oudersfeest
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Kalender “MOEV” (onder voorbehoud van wijzigingen!)
Op woensdagnamiddag neemt onze school regelmatig deel aan sportactiviteiten. Op de kalender zullen jullie die terugvinden als “Moev-activiteit”.
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) veranderde onlangs van naam en werd
Moev.
Later dit schooljaar krijgt u meer info via de leerkracht en de kinderen krijgen dan ook per activiteit een briefje mee om zich in te schrijven.

Opgelet: er is op die woensdag geen mogelijkheid voor de kinderen om op
school te eten. De ouders zorgen er ook zelf voor dat de kinderen op hun
bestemming raken en ook tijdig opgehaald worden.
De school voorziet wel in begeleiding ter plaatse van leerkrachten en de kinderen zijn ook verzekerd door de schoolpolis (zie infobrochure)
Datum

activiteit

plaats

doelgroep

25/09 en
27/09/2018

Vlaamse veldloopweek—Scholencross

Leunen

24/10/2018

Gymnastiekland

St.-Aloysius

1ste lj.

12/12/2018

Unihockey

St.-Aloysius

3de graad

19/12/2018

Unihockey

St.-Aloysius

2de graad

16/01/2019

Trefbal

St.-Aloysius

2de graad

20/02/2019

Netbal 3-3

St.-Aloysius

3de graad

27/02/2019

Zwemmarathon
diepzwemmers

zwembad

1ste -2de -3de
graad

27/03/2019

Danone Nations Cup Leunen

3de graad

24/04/2019

Rollerhappening

Leunen

1ste- 2de -3de

08/05/2019

Danshappening

St.-Aloysius

1ste -2de -3de

29/05/2019

Duathlon

Leunen

2de -3de graad

Woensdag 26 september 2018 : Pedagogische studiedag
Onze schoolpoorten blijven die dag gesloten
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Maandthema’s in de kleuterschool
Elke week werken onze juffen in de kleuterschool rond een bepaald thema
in hun klasjes.
In onze nieuwsbrief willen we jullie graag meegeven rond welke thema’s er
elke maand gewerkt wordt. Zo willen wij jullie, als ouder of grootouder, op
de hoogte houden en ook aanmoedigen om ons zeker te laten weten wanneer er een thema plaatsvindt waarbij jullie iets extra kunnen bijbrengen.
Dus komt er een thema aan waarbij jij een meerwaarde kan bieden, mag je
de juf hier steeds over aanspreken.
Hieronder vinden jullie alvast de thema’s die in de maand september aan
bod gaan komen.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

(3 –7)
Thema

(10 - 14)
Thema

(17- 21)
Thema

(24 - 28)
Thema

Voor de eerste keer
naar school

Voor de eerste keer
naar school

Jules komt naar
school met de fiets

Jules heeft een fluo
hesje aan

Welkom in de klas

Mijn vriendjes en ik

Verkeer : hoe komen
wij naar school ?

Verkeer : hoe komen
wij naar school ?

Welkom in de klas

Mijn vriendjes en ik

Verkeer : hoe komen
wij naar school ?

Verkeer : hoe komen
wij naar school ?

Ik verken mijn school

Opgepast,
ik kom er aan

Vriendschap

2KOA

Ik zit al in de 2de
kleuterklas
Joepie, terug naar
school !

Mijn vriendjes en ik in de
klas

Links, rechts , links,
oversteken !

Vriendschap

2KOB

Hallo, hier ben ik weer

Ik zit al in de derde kleuterklas

Veilig door het verkeer !

Veilig door het verkeer !

Welkom in de derde
kleuterklas

Mijn vakantieherinneringen

Voertuigen in het verkeer

Veilig door het verkeer !

KLAS
OKO
1KOA
1KOB

3KOA
3KOB

Met vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam,
Kris Karremans, directeur
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September
ZATERDAG

1

ZONDAG

2

MAANDAG

3

Eerste schooldag !

DINSDAG

4

L3 Sportdag Axion

WOENSDAG

5

Info-avond KO

DONDERDAG

6

Info-avond L2 – L3

VRIJDAG

7

ZATERDAG

8

ZONDAG

9

MAANDAG

10

L4 Sportdag Axion

DINSDAG

11

Info-avond L4 – L5 – L6

WOENSDAG

12

Info-avond L1

DONDERDAG

13

VRIJDAG

14

ZATERDAG

15

ZONDAG

16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

WOENSDAG

19

DONDERDAG

20

Sportdag L5

VRIJDAG

21

Strapdag

ZATERDAG

22

Einde verkeersweek

ZONDAG

23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

Scholencross L5 + L6

WOENSDAG

26

Pedagogische studiedag : Begrijpend lezen

DONDERDAG

27

Scholencross L1-L2-L3-L4

VRIJDAG

28

ZATERDAG

29

ZONDAG

30

Ouderraad 20u.

L3 Zwemmen

L4 & L5 & L6 Zwemmen

Start verkeersweek

Verkeersdag L6

L3 Zwemmen

L4 & L6 Zwemmen
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KO : Meneertje Pom

Oktober
MAANDAG

1

Verlofdag 1

DINSDAG

2

WOENSDAG

3

DONDERDAG

4

VRIJDAG

5

ZATERDAG

6

ZONDAG

7

MAANDAG

8

DINSDAG

9

WOENSDAG

10

DONDERDAG

11

VRIJDAG

12

ZATERDAG

13

ZONDAG

14

MAANDAG

15

DINSDAG

16

WOENSDAG

17

DONDERDAG

18

VRIJDAG

19

L4 & L5 & L6 Zwemmen
Grootoudersfeest

ZATERDAG

20

Oudersfeest

ZONDAG

21

MAANDAG

22

DINSDAG

23

L2 Sportdag Axion

WOENSDAG

24

Kijkdag 0KO

DONDERDAG

25

Oudercontact L1

L3 Zwemmen
L4 & L5 & L6 Zwemmen

Ouderraad 20u.

L3 Zwemmen

L4 & L5 & L6 Zwemmen

L3 Zwemmen

L3 Vrij zwemmen
Oudercontact L1
L4 & L5 & L6
Vrij zwemmen

VRIJDAG

26

ZATERDAG

27

ZONDAG

28

MAANDAG

29

DINSDAG

30

WOENSDAG

31

Herfstvakantie
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