GD 6&57

1. PANNENKOEKENACTIE : DANKJEWEL !
De editie van onze pannenkoekenverkoop was opnieuw een groot SUCCES !!!
We verkochten ongeveer 2200 kg pannenkoeken !!!
DANK aan alle leerlingen die enthousiast pannenkoeken verkochten!
Met de winst kopen we materialen om de klassen verder in te richten en kopen we
nog enkele computers en I-pads voor de verschillende afdelingen.
Super bedankt voor deze grote steun !!!

2. KERSTRAPPORT
Binnenkort start de toetsenperiode voor de kinderen van het 4 de-5de-6de leerjaar.
Zij krijgen een procentrapport. Via de klasleerkracht krijgt u meer info over de voorbereiding en de
toetsen zelf.
Voor de kinderen van het 1ste, 2 de en 3de leerjaar is er geen echte toetsenperiode gepland.
Zij krijgen wel hun derde groeirapport
Na het oudercontact krijgt u het rapport ook per mail toegestuurd.

3. OUDERCONTACT KLEUTER EN LAGER DECEMBER
In december zijn er oudercontacten gepland voor de ouders van alle kleuters en leerlingen. U krijgt
hiervoor een uitnodiging.
Welkom op deze momenten:
- op donderdag 13 dec. vanaf 15.00 uur: in kleuterschool De Wimpel
- op donderdag 20 dec. vanaf 15.00 uur in de lagere school: nr 6 en 57

4. DE ADVENT : we kijken uit naar Kerstmis
Op school komt de adventsperiode in alle klassen aan bod.
Er wordt opnieuw gewerkt rond Robby die de centrale figuur is in het thema van Welzijnszorg.
Ook de kleuters maken ruim tijd voor het kerstgebeuren.
Er zal ook weer een solidariteitsactie doorgaan t.v.v. Poverello. (Info volgt)
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5. DE WARMSTE WEEK
Het startschot voor de acties van De Warmste Week is gegeven.
Ook als school willen we dit jaar ons steentje bijdragen en goede doelen van dichtbij of iets verder van
ons van harte steunen.
In alle afdelingen vind je binnenkort “het warmste kraampje” met wat lekkernijen… :
- donderdag 13 december op de speelplaats van de De Wimpel (van 16 u tot 19u).
- dinsdag 18 december in Pim Pam Poen (van 16 u tot 19 u)
- donderdag 20 december op de speelplaats van de nr. 6 (van 16 u tot 19 u)
- week van 17 tot 21 december op de speelplaats van de nr. 57 (tijdens de
speeltijden)
Onder het motto ‘IEDEREEN ZORGT VOOR IEDEREEN’ steunen en zorgen wij graag extra mee
voor:
- CKG Sint-Clara (centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning regio Brugge – Diksmuide.
Zij bieden opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, waarbij het opvoedingsgebeuren vastloopt of dreigt vast te lopen.)
- Kinderkankerfonds (doel: bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind
met kanker, verbetering van de sociale situatie van het betrokken gezin en ondersteunen van wetenschappelijk kankeronderzoek.)
- Casa Main (opvangtehuis voor meisjes tussen 6 en 21 jaar in de buitenwijken van Santa Cruz in
Bolivia. Dit tehuis wordt gesteund via peter/meterschappen in Vlaanderen. Steun gaat vooral naar
goed onderwijs en degelijke medische en psychologische begeleiding.)

6. WERKEN SCHOOLGEBOUW G. DAVIDSTRAAT
De grote verbouwing in G. Davidstraat 6 vordert goed. U heeft ongetwijfeld al gemerkt dat er een
grote bedrijvigheid is. Momenteel wordt het dak volledig vernieuwd. Het oude pannendak wordt
grondig aangepakt: men plaatst een onderdak en er wordt werk gemaakt van een heel goede isolatie.
Nadien komen er nieuwe pannen.
Aan het kleuterdak komt er aan de kant van de tuin een uitbouw in het dak. De dakwerken moeten,
normaal gezien, afgewerkt zijn tegen de kerstvakantie.
Door deze werken waren er parkeerproblemen aan de schoolpoort. We danken u voor uw begrip voor
deze uitzonderlijke situatie. Heeft u vragen of bezorgdheden aarzel niet ons te contacteren.
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7. VARIA
7.1. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
- 3de-4de leerjaar: sport en spel : is gestart na herfstvakantie en loopt tot 29 januari
- Vanaf 3de leerjaar start de kids run in februari. Info volgt.
7.2. VRIJDAG-RUILDAG OP SCHOOL
Op vrijdag is het toegelaten spulletjes (zoals kaarten, stickers, gadgets, …)
met elkaar te ruilen tijdens de speeltijd. De leerlingen mogen enkel die dag
dingen waarin ze verzamelen, meebrengen naar school om te ruilen met
andere kinderen. Elektronisch speelgoed of andere zaken horen daar niet bij.
De kinderen zijn dan wel zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen materiaal
en het zorgen ervoor. We raden aan om dat spelmateriaal zelf bij te houden in de jas of
boekentas.
7.3. WIE NIET FLUO IS, IS GEZIEN

Uit recent onderzoek blijkt dat het dragen van een fluohesje de kans halveert op een ongeval. Daarom
stimuleren we kinderen om tussen de herfst- en krokusvakantie (de donkere maanden) een fluohesje
te dragen.
Via de actie ‘Helm op, Fluo top’ van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) belonen we kinderen
die goed gezien willen worden in het verkeer. In de kleuterschool krijgen ze een stempel op hun
stempelkaart en in de lagere school kunnen de kinderen stickers sparen en leuke prijzen winnen.
Samen worden wij heel graag gezien, voor veilig in ’t verkeer krijg jij een tien!
http://www.helmopfluotop.be/

8. DATA DECEMBER - JANUARI
Alle data, activiteiten,… vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/index.php/kalender.html

Datum
DO 06/12/2018
VR 07/12/2018
DO 13/12/2018
VR 14/12/2018
DO 20/12/2018
ZA 22/12/2018 t.e.m. ZO 06/01/2019
MA 07/01/2019
VR 01/02/2019

Voor wie
Iedereen
L 4-5-6
Ouders kleuters
Nieuwe peuters
Ouders lager
Iedereen
Nieuwe peuters
Nieuwe peuters

Wat
Sint op bezoek
Start toetsenperiode
Oudercontact Kleuterschool De Wimpel
Kom- en kijk voor nieuwe peuters
Oudercontact voor lagere school
Kerstvakantie
Instapdag nieuwe peuters
Instapdag nieuwe peuters
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