Beste ouders,
De dagen worden korter en het nazomerweer verdwijnt stilletjes: naast deze dingen brengt de herfst
voor onze leerlingen ook al enkele toetsen met zich mee en een eerste rapport.
Straks zorgt de herfstvakantie voor een welgekomen adempauze tijdens de lange rit van september
naar nieuwjaar.
Na de herfstvakantie is er een vrijblijvend oudercontact voor de lagere school op donderdag 8
november tussen 16 u en 18u30 uur. De kinderen kregen een briefje mee.

Nog nooit was de start van een schooljaar zo zonnig! De kinderen hebben nauwelijks binnen moeten
spelen en genoten van de heerlijke najaarswarmte. De speelweide werd ten volle benut.
Ideaal om onze prioriteit goed voor te bereiden. De provincie kwam ons inspireren en helpen met de
verschillende voorstellen.
We observeerden de kinderen: hoe spelen ze, wat spelen ze, wat spelen ze niet en hoe komt dat?
De kinderen zochten mee en stelden hun ideeën voor, zelfs de allerjongsten mochten meestemmen.
Straks bekijken we nog de inbreng van vele ouders die hun voorkeurstemmen en ook tips noteerden.
Het resultaat wordt in een vlekkenplan gegoten en na de herfstvakantie besproken.
U hoort nog van ons.

Welkom op school
Na de grote vakantie mochten we enkele nieuwe leerlingen op school begroeten. In de eerste
kleuterklas kwamen Lowie Vandewoude en Charlotte Kimpe voor het eerst naar school. De tweede
kleuterklas verwelkomde Andrei Pomîrleanu. In het eerste leerjaar kwamen Elano Van Gestel en
Remus Pomîrleanu erbij. En tenslotte in het vijfde leerjaar kwam Lore Diels erbij . Wij wensen hen
veel plezier toe op onze school.
We verwelkomen ook graag juf Lotte in het 5de leerjaar, en juf Hanne in het 6de leerjaar.
Indien u nog weet hebt van mensen in de streek of omgeving die een school zoeken voor hun
peuter/kind dan zouden wij het zeker op prijs stellen dat u onze school even ter sprake brengt.
Daar we nu geen geboortelijsten meer krijgen en ook het doopregister niet meer wordt vrijgegeven,
is het voor ons heel moeilijk om nog zicht te hebben op nieuwe leerlingen.

Koekenverkoop “POPPIES”
We organiseren ook dit jaar weer een koekenverkoop. De lekkere
koekjes van POPPIES.
Zie bijgaand bestelformulier!
De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om een nieuw
speeltoestel in onze groene avontuurlijke speelplaats te plaatsen.
Vorig schooljaar spaarden we reeds een startbedrag van 1500 euro.

Wist je datjes:
Kwartierlezen is nog steeds een groot succes.
Leesplezier staat hier voorop. In de kleuterklassen
wordt er veel voorgelezen. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat kinderen die veel lezen of
voorgelezen worden (meetbaar) beter zijn in taal. Je
vindt hierover een boeiend filmpje op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=JbQcAskw3TE.

Dankjewel aan die lieve papa’s en opa’s
Wist je dat er net voor het nieuwe schooljaar startte, een zestal
papa’s en opa’s een hele dag met man en macht hebben gewerkt
op school. Zo maar voor niets. Ze braken de hele vloer uit in de
opvang, enkele muren en ramen haalden ze weg en ze groeven tot
30 cm diep. Zo maakten ze alles klaar om verder te kunnen werken
aan de polyvalente zaal. Dankzij die werken konden we toch weer
wat besparen.

Wist je dat we onlangs een evacuatieoefening hielden. Er was een “nep” brand. In juist 1 en een
halve minuut stonden we allemaal in de speelweide netjes in rijen.
Wist je dat we maandelijks een pakket boeken krijgen van de hoofdbibliotheek. Dit past perfect in
ons project “kwartiermakers”.
Wist je dat alle kleuters een hele voormiddag het bos konden verkennen!
De 2de en 3de kleuters een heus toneel beleefden in Diksmuide!
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar heuse verkiezingen deden en er nu heel wat schepenen
rondlopen op school!
Dat het derde en vierde leerjaar meededen aan de park- en bosspelen in Koekelare!
Dat de klimaatbende van start ging in het 5de en 6de leerjaar!

Drukke najaarskalender: een blik op de toekomst….
Op Allerheiligen 2018, donderdag 1 november om 11 uur wordt de eucharistieviering vanuit de
decanale Sint-Niklaaskerk van Diksmuide live uitgezonden op verschillende Europese
televisiezenders.
De viering kadert ook in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Op 15 november gaan de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar in de namiddag naar de Blanckaert. Ze
gaan op ontdekking met de houtzoekertjes!

Dank aan alle ouders die willen instaan voor het vervoer. Zonder jullie zouden
wij dit niet allemaal kunnen aanbieden.
De kleuterjuffen brainstormen reeds voor het komende grootouderfeest van 22 november.
Het grote voorleesmoment zal later in het jaar gebeuren (wegens plaatsgebrek!).
Sinterklaas en zijn zwarte piet bezoeken ook dit jaar onze school op 4 december.
Hopelijk brengen ze ook heel wat lekkers mee voor onze flinke kinderen. We kijken er al naar uit!
De adventsperiode is traditiegetrouw een tijd van ‘samen vieren’: de adventsviering en de
momenten in de klassen. Een actie voor de warmste week staat in de steigers.

Dank aan alle enthousiaste leerkrachten.

Studietoelage en onderwijscheques?
Heb je recht op een studietoelage of onderwijscheque voor je kind? Je komt vlugger in aanmerking
dan je denkt! Je kan je aanvraag indienen van 1 augustus 2018 tot 1 juni 2019. Wie info wenst kan
mailen naar: sociaal.huis@diksmuide.be, bellen kan naar 051 793 793 of gewoon een folder ophalen
bij de directeur op school.

OOG VOOR LEKKERS staat weer voor de deur.
Goed nieuws, we krijgen dit jaar subsidie voor 20 weken gratis fruit op woensdag.
Na de herfstvakantie start de actie. Iedere woensdag krijgen de kinderen een stuk fruit of groente
aangeboden door de school.

Er zit een schat verborgen in jezelf.
Per graad werken we aan een warm en zorgzaam klimaat in onze klassen en op de speelplaats. Zo
proberen we ze op te voeden tot beleefde en respectvolle mensen die rekening houden met hun
medemens. We doen dit aan de hand van het verhaal “Er zit een schat verborgen in jezelf”.
Eind oktober stelde de tweede graad “Heer Houvast” voor die zich present
stelt voor “verbondenheid”. Tijdens de volgende periode tot kerst zullen
alle klassen aan die verbondenheid werken. Elk op zijn manier en met zijn
mogelijkheden
.

De bouwwerken:
Alles verloopt redelijk vlot.
De ramen en deuren aan de speelplaatszijde worden binnenkort geplaatst. Dan komen de valse
plafonds en zijn de binnendeuren aan de beurt. Ten slotte het vloeren en daarna wordt het
keukenblokje geplaatst. Tussenin zullen er hier en daar al wat schilderwerken worden uitgevoerd.
Hopelijk halen we het om in de kerstvakantie alles te kunnen verhuizen.

Fluo-hesjes:
De donkere dagen naderen. Dus denk eraan: met fluo ben je goed zichtbaar….

Kalender tot aan de kerstvakantie:
Do 8 november

vrijblijvend oudercontact

Do 15 november

L1+2

Za 17 november

zwemmarathon Diksmuide

Di 20 november

Swimmathon Nieuwpoort

Do 22 november

grootouderfeest kleuters

Ma 3 december

American games 5de en 6de leerjaar

Di 4 december

Sint

Wo 12 december

Pedagogische werkdag: geen school

Wo 19 december

Adventsviering

De Blanckaert

