WEEKBRIEF 14/09/2018
INHOUD :

- Herinneringen
- Huiswerkklas
- Sportsnack/bewegingsschool
- Week van de mobiliteit
- Strapdag
- Pedagogische studiedagen
- Infodag nieuwe peuters
- L1 in GVA
- Scholenveldloop

Herinneringen:

* 19/09/2018 : Pedagogische studiedag
* 24/09/2018 : Zwemmen L4A, L4B, L5, L6
* 1/10/2018 : Pedagogische studiedag
* 9/10/2018 : Fietscontroles lagere school
* 13/10/2018 : Eetfestijn “Ristorante Italiano”
* 15/10/2018 : Schoolfotograaf

Huiswerkklas
Vanaf dinsdag 18 september 2018 wordt er een huiswerkklas georganiseerd. De kinderen krijgen dan de
mogelijkheid om op dinsdag en/of donderdag hun huiswerk in de opvang te maken onder begeleiding van juf Demi
of juf Charlotte.
Sportsnack/bewegingschool
Ook dit schooljaar organiseren we Sportsnack voor de kinderen van K2 tot L2, onder begeleiding van juf Charlotte
of juf Demi. Voor K2 en K3 zal Sportsnack doorgaan op dinsdag en voor L1 en L2 op donderdag
(na de schooluren).
Voor de leerlingen van L3 (omdat er toch veel vraag naar is), L4, L5 en L6 organiseren we een extra proefles van
de bewegingsschool op maandag 17 september van 16u tot 17u. Gelieve in te schrijven via
https://www.taom.be/alice-nahon-putte/bs-alice-nahon-sportkampen-en-lessenreeksen-9-12-jaar
Week van de mobiliteit
In het kader van de week van de mobiliteit, gaan onze leerlingen van L3, L4, L5 en L6 deelnemen aan activiteiten
georganiseerd door de gemeente Putte. Op dinsdag 18 september 2018 gaan ze in de namiddag met de fiets
naar het gemeenschapscentrum Klein Boom in Putte. Opgelet: de kinderen zullen rond 15u45 terug op school zijn.
Strapdag
Op vrijdag 21 september 2018, tijdens de Week van de Mobiliteit, vindt de STRAPDAG plaats. Op deze autoluwe
schooldag mogen de kinderen (leerlingen lagere school) te voet, met de fiets, step of skates naar school komen.
Voor de kleuters zullen er ook activiteiten voorzien worden met materialen van de school. Ze hoeven hun eigen
fiets niet mee naar school te nemen. Duurzaam naar school is leuk, gezond, goed voor het milieu en zorgt voor
meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. Er is voor elke leerling een kleurrijk strapbandje en een
bladwijzer voorzien. De Strapdag is een campagne van het Octopusplan, een organisatie die ijvert voor
kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer en waar onze school bij aangesloten is.
De parking van de Leuvensebaan zal die dag volledig afgesloten worden (ook grindparking).
Pedagogische studiedagen
Op woensdag 19 september en maandag 1 oktober 2018 gaan onze pedagogische studiedagen door. Deze
leermomenten voor de leerkrachten worden georganiseerd in samenwerking met de pedagogische
begeleidingsdienst van het GO! Hierdoor werden wij verplicht deze dagen zo dicht op elkaar te plannen.
De buitenschoolse opvang “De Wizebel” is open tijdens de pedagogische studiedagen.

Infodag nieuwe peutertjes
Heeft u een peuter die binnenkort naar school mag? Dan moet u beslist zaterdag 22 september 2018
(9u30 – 11u30) vrij houden. U kan kennismaken met onze kindvriendelijke aanpak, onze leerlinggerichte
infrastructuur en onze professionele begeleiding. Bij een kopje koffie of thee wordt de schoolorganisatie verder
toegelicht en krijgt u de kans om vragen te stellen. Kent u mensen binnen uw kennissenkring die mogelijk ook
zouden geïnteresseerd zijn, dan mag u hen van deze infodag op de hoogte brengen.
L1 in GVA
Op woensdag 26 september zal er een klasfoto van L1 verschijnen in de bijlage van de Gazet Van Antwerpen.
Vanaf 27 september zal je Eerste Klasje-foto ook online te zien zijn in het webalbum op www.gva.be/eersteklasje.
We doen een warme oproep aan IEDEREEN om op de foto’s van onze eerste klasjes te stemmen. Zo maken onze
kindjes kans op een klasuitstap naar de Efteling!
Scholenveldloop lagere school
De scholenveldloop gaat door op donderdag 27 september in de namiddag. We vragen aan de leerlingen van de
lagere school om die dag in sportkledij naar school te komen. Gelieve ook het weerbericht mee in het oog te
houden en eventueel een regenjasje te voorzien. De starturen van de verschillende groepen zullen later nog
meegedeeld worden. Ouders / grootouders / ... mogen uiteraard mee komen supporteren. De scholenveldloop gaat
door op de terreinen van de korfbalclub in de Tinstraat. Terug op school krijgen de kinderen nog een appel. Daar
de schooltijd duurt tot 15u30 vragen wij om de kinderen met hun groep terug naar school te laten gaan. Er worden
geen boekentassen mee naar de veldloop genomen. We wensen alle leerlingen veel loopplezier! Supporters op
post!

