NIEUWSBRIEF – OKTOBER ‘21
Via onze maandelijkse nieuwbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de leuke en leerrijke momenten
van de afgelopen maand en jullie informeren over wat er de komende periode op het programma staat.

WIST JE DAT …
We samen het schooljaar zijn gestart met een mooie
viering in de kerk van St- Gillis. We werken het ganse
jaar verder aan het thema: De kracht van verbinding.

De kleuters een tekenmeditatie hebben gedaan. Mindfull tekenen
geeft rust en hier leren we om op de ademhaling te letten en de
rustige beweging van het potlood te ervaren. Mediteren helpt je
kind ontspannen en de eigen energie bij zichzelf te houden. Het
helpt je kind focussen.

Het 6de leerjaar deelnam aan expeditie ViiO
en daardoor kennis maakten met het
middelbaar onderwijs.

De libellen en pelikanen mochten
genieten van het toneelstuk ‘Vuil’ in
de Velinx.
Het thema ‘afval’ werd verder
uitgewerkt in de klas. Onze kleuters
gaven het goede voorbeeld en ruimden
zwerfvuil rond de school op.

KALENDER KOMENDE PERIODE
Vrijdag 1/10/2021

Kind en Taal: kleuteronderwijs (13u30-15u15)
Maandelijkse ouderbijeenkomst om uw kleuter rond taal
extra te stimuleren (aan de hand van leuke activiteiten).

Dinsdag 5/10/2021
Woensdag 6/10/2021
Donderdag 7/10/2021
Vrijdag 8/10/2021
Maandag 11/10/2021
Maandag 11/10 t.e.m. 15/10/2021

Dag van de Leerkracht
Leerjaar 6: film in Velinx
Scholenveldloop lager onderwijs
(hindernissenparcours)
Sport na school (leerjaar 1 – 2 – 3)
Herfstwandeling lager onderwijs
Herfstwandeling kleuteronderwijs
Week van de preventie
Gedurende deze week werken we aan een aantal
leerdoelen rond brandveiligheid, evacuatie, EHBO, …
De leerlingen maken kennis met verschillende
organisaties die een bezoek brengen aan onze school.

Donderdag 14/10/2021
Vrijdag 15/10/2021 (tussen 15.00u en 17.00u)

Woensdag 20/10/2021
Donderdag 21/10/2021
Vrijdag 22/10/2021

Sport na school (leerjaar 4 – 5 – 6)
Afhaal pizza en pasta
Picpussencafé (oudercomité): kom gezellig mee
een glaasje drinken tussen 15.00u en 17.00u.
Clownvissen en octopussen: Sprookjes Velinx
Leerjaar 3: toneel Velinx
Sport na school (leerjaar 1 – 2 – 3)
Dag van de Jeugdbeweging
De kinderen mogen in hun uniform van de
jeugdbeweging naar school komen.

Maandag 25/10/2021
Woensdag 27/10/2021
Woensdag 27/10 en donderdag 28/10/2021

Leerjaar 4: CLB ( medisch onderzoek) op school
Leerjaar 1 en 2: toneel
Oudercontact
De uitnodiging wordt in de loop van de maand
meegegeven. We vinden het belangrijk dat minimum 1
ouder deelneemt.

Donderdag 28/10/2021
Maandag 1/11 t.e.m. 7/11/2021
Maandag 15/11/2021 om 19.30u

Sport na school (leerjaar 4 – 5 – 6)
Herfstvakantie
Vergadering oudercomité
Heb jij zin om deel uit te maken van een enthousiast
oudercomité en mee je schouders onder onze school te
zetten? Kom dan zeker naar de vergadering in het
zaaltje van Intermezzo.

