NIEUWSBRIEF APRIL 2018
Beste ouder
Wij zien de zon graag verschijnen in april!
Een nieuwe maand om samen vruchtbaar te zijn, om samen te groeien als leerling en
onderwijzer, als kind en ouder, als mens en medemens!

Vanwege ons hele team basisonderwijs wensen wij u en uw gezin zalig Pasen en tevens een
fijne paasvakantie!
Met vriendelijke groeten

Ingrid Van Roy & Rose Vanhese
Directeurs basisonderwijs

Met vragen of bedenkingen kan u steeds bij ons terecht!
Samen sterk! Samen verder!
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TERUGBLIK maart

https://www.ketnet.be/karrewiet/9maart-2018-bednet-pyjamadag

SCHOOLKALENDER – volledig overzicht via http://sintlievens.eu/basisschool/agenda
01/04
02-13/04
18/04
24/04
25/04
30/04
05/05:
10/05:
18/05:
20/05:

Pasen
paasvakantie
buitenspeeldag http://www.buitenspeeldag.be/
Infoavond + bevraging heraanleg Kasteelpleinstraat op school (20.00 uur)
! datum nog onder voorbehoud – brief volgt nog
grootouderfeest
facultatieve verlofdag + 01/05: vrije dag (feest van de arbeid)

schoolfeest
O-L-H hemelvaart en Eerste Communie + 11/05: vrijaf (brugdag)
solidariteitstocht
Pinksteren + 21/05: vrijaf (pinkstermaandag)
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MEDEDELINGEN
Directie


Een plaats op onze school?
Zoals elk jaar vragen we u te bevestigen of uw dochter/zoon volgend schooljaar bij
ons op school blijft zodat wij de klascapaciteiten zo goed mogelijk kunnen beheren.
We vragen u om de strook bij de brief van 17/04 in te vullen en terug te
bezorgen aan de klasleerkracht voor 27/04, ook als uw kind niet op het SintLievenscollege blijft.
Opgelet: Indien u aangeeft dat uw kind volgend schooljaar niet bij ons naar school
zal gaan, dan zullen wij die plaats vrijgeven!



Siliquiz en schoolfeest: 04 en 05/05
- Op vrijdagavond 4 mei gaat de jaarlijkse siliquiz door: inschrijven kan via
www.sintlievens.eu
- Zaterdag 5 mei start het schoolfeest om 13 uur en vanaf 17 uur
bestaat er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de
barbecue! Inschrijven voor de barbecue kan via de receptie van de
school.
Op dat moment vangt ook de tombola aan waar er elk jaar prachtige prijzen te
verdienen zijn! Hiervoor vragen we vriendelijk of er ouders zijn die een of
meerdere tombolaprijzen willen schenken aan de school. U mag deze steeds
bezorgen aan logistiek coördinator Kris Versweyveld ’s morgens aan de schoolpoort
of een mail sturen naar ‘kris.versweyveld@slca.be’.
Bedankt alvast en van harte welkom op onze festiviteiten!



HET COLLEGE ZOEKT…
Heeft u enkele uren vrij en een groot hart voor kinderen…
Spreekt u goed Nederlands, heeft u een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan u
afspraken stipt nakomen?
Dan bent u de geknipte persoon om aan te sluiten bij de reservepool voor toezicht
op onze speelplaatsen of in de refter. Misschien kent u zelfs een geknipte persoon…
Het betreft een betaalde opdracht.
U kan intekenen voor speelplaatstoezicht bij de kleutertjes voor de volgende uren:
ma, di, do, vr: 11.40 uur - 13.15 uur/ 12.00 uur - 13.00 uur/ 15.20 uur - 17.00 uur.
U kan intekenen voor reftertoezicht en speelplaatstoezicht in de lagere school voor
de volgende uren: ma, di, do, vr: 11.40 uur - 12.40 uur
Voor meer informatie kan u mailen of bellen naar onze secretariaatsmedewerker:
christine.deroeck@slca.be – 03 201 48 80

NIEUWSBRIEF APRIL 2018
Zorgcoördinatie


Vernieuwde kriebelwerking

Op maandag 16 april 2018 zal het kriebelteam op bezoek
komen in de basisschool. Onze vrijwilligers zullen alle kinderen
van de kleuterschool en alle leerlingen van de 1ste graad van de
lagere school controleren op vorming van luizen en/of neten.
De leerlingen van de 2de en 3de graad krijgen vanaf heden
een sticker mee in hun agenda waarin u als ouder kan
bevestigen dat u de controle zelf grondig uitgevoerd hebt. Bij
de aanwezigheid van neten en/of luizen is het dan uiteraard
de bedoeling dat u dit discreet meldt via de agenda en tevens
een behandeling start.
Het kan ieder kind of iedere volwassene overkomen en het is ook geen schande. Het is wel
belangrijk onmiddellijk de hoofdluis te behandelen, o.a. om verdere verspreiding te
voorkomen.
Wij vragen drie belangrijke zaken ter voorbereiding van de controle: een fris gewassen
hoofdje van uw kind(eren), de haren los laten hangen zonder rekkers of speldjes en gelieve
geen producten zoals haargel, haarlak, …. in het haar van uw kind(eren) te doen.
Hartelijk bedankt voor uw constructieve medewerking!   

Logistieke coördinatie


Gezondheid, preventie en welzijn

Op school voeren we ook een algemeen beleid rond gezondheid, preventie en welzijn.
In dat kader kunnen we u melden dat we deelnemen aan het project
‘Curieuzeneuzen’! Benieuwd wat de resultaten zullen zijn!
Meer info via: https://curieuzeneuzen.be/het-onderzoek/

De invloed van verkeer is op vlak van gezondheid, maar ook
naar veiligheid toe natuurlijk niet te onderschatten!
Daarom nodigen we u uit om mee na te denken over de
plannen die nu voorliggen voor de heraanleg van de
Kasteelpleinstraat eind 2019.
Op 24 april is er een infoavond waarvoor we u allen
uitnodigen. Opgelet: deze datum is nog onder voorbehoud.
Van zodra we bevestiging krijgen, zal u een brief met de juiste gegevens ontvangen.
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Extra IN THE PICTURE


MOS-actie in de kleuterschool: gezondheid
Op vrijdag 2 maart kreeg onze kleuterschool bezoek van
een erg fitte en gezonde Josefien Van Mos. Ze vertelde in
elke kleuterklas hoe belangrijk gezond leven is, ook op
school! Wat reageerden de kleuters enthousiast!
De komende weken zullen ze vast en zeker extra hun best
doen om veel te bewegen op de speelplaats, voldoende
water te drinken, fruit te eten, goed hun handen te wassen
en zelf hun neus te snuiten! Dikke GROENE duim!



Vriendendag in de kleuterschool
De derde vriendendag stond helemaal in het teken van techniek. We hadden dan
ook 3 professoren op bezoek die de kleuters enkele proefjes lieten zien i.v.m.
magneten, drijven en zinken en katapulteren. Hierbij enkele foto’s van fotograaf
Jeroom (uit de tweede kleuterklas) die deze dag in beeld bracht.

WEETJE van de maand
Wist u dat… Pasen een hele belevenis is in de Sint-Andrieskerk?

http://www.sint-andrieskerk.be/email/pasen2018.htm

Met vragen of bedenkingen kan u steeds bij ons terecht!
Samen sterk! Samen verder!

