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Nieuwsbrief 2 – november 2017
Pedagogische studiedag : woensdag 15 november 2017
Op woensdag 15/11 gaan alle leerkrachten zich verder verdiepen in het nieuwe leerplan :
“ZIN IN LEREN , ZIN IN LEVEN “
Voor de kinderen is dat een extra vrije dag.

Zoekertje :
De Wingerd zoekt vrijwillige ouders of grootouders die tijdens de middagpauze
toezicht willen houden op de kinderen van onze school.
Dit kan 1 of meerdere dagen per week.
Wij voorzien hiervoor een vrijwilligersvergoeding en een vrijwilligersverzekering.
Kandidaten kunnen zich melden bij de directeur (03/888.43.02. of 0485/54.0010.)
Alvast bedankt!

Leef®egeltje van de maand november:

Boekenbeurs & Voorleesmoment
vrijdag 24/11/2017
van 15.30 u. tot 18.30u.
Meer info volgt.

Schoolfotograaf:
Ondertussen zijn de foto’s toegekomen.
Als u beslist om de foto’s te behouden, wilt u dan het bestelformulier samen met
het juiste bedrag in contant geld aan de klasleerkracht bezorgen, a.u.b. ?
Bijbestellingen kunnen doorgegeven worden via het bestelformulier
Als u de foto’s niet wenst te houden, moeten deze aan de klastitularis bezorgd
worden. Bedankt.

De Wingerd wil ook zichtbaar zijn tijdens de donkerste dagen van het jaar!
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de actie ‘Helm Op, Fluo Top!
Zo willen we onze kinderen stimuleren om elke dag een
fluohesje te dragen om zichtbaar te zijn in het verkeer. Ook het
dragen van een fietshelm is een slim idee als je met de fiets
naar school komt.
Elke leerling heeft een stickerkaart gekregen en kan elke dag
(tot aan de krokusvakantie) maximum 2 stickers verdienen.
Kom je naar school en draag je een fluohesje, krijg je één
sticker. Wie met de fiets naar school komt en ook een fietshelm
draagt, krijgt een extra sticker.
Als je 60 stickers verzameld hebt, is je kaart vol en mag je
gratis naar Serpentarium in Blankenberge of een bezoekje
brengen aan ZOO Antwerpen of Planckendael. Kinderen die
hun kaart snel vol hebben kunnen ook nog apart sparen en
proberen om zoveel mogelijk stickers te verzamelen op een
klasposter. Zo kunnen we ook nog leuke klasprijzen winnen.

Belangrijk data november - december:








15-11-2017
16-11-2017
24-11-2017
28/11 +29/11
21 / 22-12-2017
22-12-2017
23-12 tot 07-01-2018

pedagogische studiedag: geen school
workshop Vrede (L4+5+6)
boekenbeurs + voorleesmoment
oudercontact kleuterschool
kersthappening lagers school
namiddag: kerstviering kleuterschool
kerstvakantie

