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Carnaval in de Burgstraat
Vrijdag 1 maart vieren wij met de hele school carnaval. We hopen
met carnaval natuurlijk weer de meest wonderlijke figuren op onze
school te mogen begroeten. Jezelf verkleden hoeft ook helemaal
niet duur te zijn, de zolder van oma en opa herbergt vaak de mooiste verkleedspullen…
Om kleine ongelukjes te vermijden, laten de soldaten en ridders die
dag hun wapens thuis. Ook confetti is uit den boze, serpentines
zijn dan weer wel toegelaten.
Onze leerlingen van het zesde leerjaar steken een wervelende show
in elkaar, waarin elke klas van de lagere school een eigen nummer
naar voor brengt. Er zal een jury aanwezig zijn, bestaande uit een
aantal experts uit de showwereld, die naar best vermogen een winnaar van deze wedstrijd aan zal duiden.
Onze Ouderraad zorgt die middag voor een
leuke versnapering, waarvoor onze dank !
Deze snack is zeker niet maaltijdvervangend, zorg dus dat je kind voor ’s middags
een brooddoos bij zich heeft. Ook de soep
staat gewoon op het menu die middag.

Koekendozen en brooddozen
Onze koekendozenkar doet haar
werk, er liggen geen weesdoosjes
meer rond te slingeren op de speelplaats …
Maar de kar zelf zit afgeladen vol !
Mogen wij nogmaals vragen om doosjes van een naam te voorzien en zelf
regelmatig in de kar te kijken of er
niets van jouw kinderen in zit ?
De kar staat elke avond onder de gele
boog, ze is dus voor iedereen bereikbaar.
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Soep op school
De laatste soepbriefjes voor dit schooljaar werden uitgedeeld en zullen in de
boekentas van je kind zitten. Mogen wij vragen :
•

Om de keuze voor soep met je kind goed te bespreken ? We merken
dat heel wat kinderen het feit of ze de soep lusten of niet laten afhangen van de kleur ( groene soep vinden ze vaak vies ), wat maakt dat
er vaak volle soepkommen terugkomen. We vinden dit verspilling van
voedsel én van geld, want als ouders betalen jullie €1 per soepmiddag.

•

Om de uiterste inleverdatum van de
soepbriefjes, zijnde maandag 25
februari, te respecteren ? Briefjes
die later binnenkomen zullen jammer
genoeg niet meer aanvaard worden.

Klassenraad of MDO
In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we het gehad over het tussentijds
overleg of filteroverleg. Soms is dit niet voldoende of ontbreekt gedetailleerde
informatie om een kind te helpen en dan volgt er een klassenraad of MDO. Dit is
een Multi-Disciplinair Overleg d.w.z. de klasleerkracht, de zorgcoördinator, het
CLB en de directie zoeken verder naar een oplossing voor het probleem. Soms
worden ouders uitgenodigd om de bevindingen mee te delen. Soms raden we
aan om logopedie of een andere externe hulp in te schakelen.
Buiten dit zorgtraject om, kunnen jullie met een hulpvraag –
op welk tijdstip dan ook – terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB.

Kledinginzameling ouderraad
De lente mag zich zo stilaan gaan vertonen met de meer dan welgekomen zonnestralen, tijd om stilaan te dromen van fleurige voorjaarskleding en de kleerkasten
op te ruimen. Plaatsgebrek ? Geen nood, onze ouderraad helpt jullie graag van al
dat overtolligs af ! Tijdens de week van 23 tot en met 29 april mag u alle oude
kleding, beddengoed, gordijnen, huishoudtextiel, knuffels, schoenen, handtassen,
riemen en andere lederwaren meebrengen naar
school. Vraag misschien ook even bij familie en vrienden na en zet alles alvast in grote plastic zakken of
kartonnen dozen klaar. Al deze zakken en dozen, en
we hopen dat het er heel wat zullen zijn, zullen opgeslagen worden onder het afdak van de kleuterschool.
Voor elke kilo die de ouderraad zo inzamelt, krijgt ze
30 cent.

Op zoek naar knuffels
Juf Lieve ( middagmoeder van de kleuterschool ) is op zoek naar knuffels : grote, kleine, dikke, dunne, groen of geel … ze zijn allemaal welkom. Juf Lieve gaat zich als heuse knuffelmoeder over hen ontfermen
en wil deze knuffels tijdens de middagen gebruiken voor onze kleuters.
Ouders die nog knuffels in hun bezit hebben en er geen blijf mee weten
mogen deze aan de kleuterjuffen geven, die zorgen er dan voor dat elke
knuffel een plaatsje vindt bij juf Lieve !
Steek de knuffels dus niet in de zakken voor de kledinginzameling, maar
bezorg ze ons in een aparte verpakking.
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Wij leven mee met …
Juf Pomelien en haar familie bij het overlijden van haar
schoongrootvader.
We wensen hen veel sterkte in deze droevige tijd.

Nationale pyjamadag op 15 maart
Op vrijdag 15 maart nemen we met de ganse
school deel aan de nationale pyjamadag van
Bednet. We vragen alle kinderen om die dag in
pyjama naar school te komen. De kleuters mogen als extraatje een knuffel
meebrengen, de kinderen van de lagere school brengen hun pantoffels
mee. Er zal die dag in de klas duiding gegeven worden aan de kinderen
omtrent Bednet en er zullen aangepaste activiteiten georganiseerd worden
in de klas.
We rekenen op een massale deelname , dus …. Alle pyjama ‘s op post !

Truffel-, wafel- en pizzaslag 2019 !
Mogen we jullie eraan herinneren dat we onze grote truffel-, wafel- en pizzaslag afsluiten op vrijdag 1 maart, de dag voor de krokusvakantie ?
Alle bestellingen dienen dan binnen te zijn, zodat op vrijdag 22 maart alles
klaarstaat voor jullie. Alvast bedankt !

Themawerking in de kleuterschool

MAART
KLAS
OKO
1KOA
1KOB
2KOA
2KOB
3KOA
3KOB

Week 28
(11-15)
Thema

Week 29
(18-22)
Thema

Week 30
(25-29)
Thema

Mijn papa is mijn dikke
vriend
Vaderdag

De boerderij

Het kippenhok

Lente, hoera !

Kippen en eieren

Vaderdag

Lente, hoera !

Kippen en eieren

Mijn papa is …

Meetkundige figuren

Van ei tot kip

Vaderdag

Meetkundige figuren

Pasen

Verrassing

Pasen

Verrassing

Pasen
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We kijken vooruit ...
Volgend schooljaar 2019-2020
Al enkele data om mee rekening te houden:
Maandag 07-10-2019: Lokale verlofdag 1
Woensdag 04-12-2019: Lokale verlofdag 2
Woensdag 20–05-2020 : Lokale verlofdag 3
Zaterdag 16-05-2020 : Vormsel om 10u30
Zondag 31-05-2020 : Eerste communie om 09u30

Grote kindbevraging
In de lagere school werd onlangs de grote (3-jaarlijkse) kindbevraging
gehouden. De kinderen beantwoordden via de computer allerlei vragen.
Het ging om hun welbevinden op school, wat ze vinden van de lessen/
activiteiten en het inzicht in hun eigen kunnen.

Rijen
Onze leerkrachten die ‘s avonds de kinderen begeleiden naar de Logen worden
hierbij vaak gehinderd door fietsen die op het voetpad geparkeerd staan op het
stukje dat afgebakend is door de metalen noppen op de grond. Vooral voor
kinderen met een fiets is het heel moeilijk om hier te passeren. Mogen wij vragen om daar rekening mee te houden bij het parkeren van je fiets ?
Bedankt !

Met vriendelijke groeten ,
Schoolteam Burgstraat
Kris Karremans, directeur
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MAANDAG

25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

L6 Dagje middelbaar GO
L2 Vrij zwemmen

KO + L1 + L2 : Meneertje
Pom

3KO Zwemmen
& L1 Vrij zwemmen

Maart
VRIJDAG

1

ZATERDAG

2

ZONDAG
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MAANDAG
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DINSDAG
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WOENSDAG
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DONDERDAG
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VRIJDAG

8

ZATERDAG
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ZONDAG
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DINSDAG
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DONDERDAG
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VRIJDAG
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ZATERDAG
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ZONDAG
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MAANDAG

18

DINSDAG
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WOENSDAG
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DONDERDAG

21

VRIJDAG

22

ZATERDAG

23

ZONDAG
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MAANDAG

25

DINSDAG

26

WOENSDAG

27

DONDERDAG

28

VRIJDAG

29

ZATERDAG

30

ZONDAG

31

Carnavalfeest

Krokusvakantie

Instapdag peutertjes
L2 Zwemmen
Kijkdag voor nieuwe instappertjes °2017
L1 Zwemmen

Start vrije inschrijvingen
L2 Zwemmen
Ouderraad 20u.
3KO & L1 Zwemmen
Afhalen bestelling truffels – wafels - pizza

L2 Zwemmen

Oudercontact KS

L6 SAG “ Handen uit de mouwen “

L1 Zwemmen

Lentefeest
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