PPP

1. ORGANISATIE KLASSEN 2019-2020
Dit schooljaar is voor de lagere school een beetje anders dan anders.
Door een onevenwichtig leerlingenaantal in de 2 klassen was er de noodzaak om een
nieuwe combinatie te maken. We hebben nu een klas L1 en een klas L2/L3.
De klas L4 stroomde door naar de grote school.
We zijn momenteel volop de planning aan het maken voor volgend schooljaar.
Die ziet er als volgt uit :
- De kleuterleefgroep draait op volle toeren en blijft zo verder enthousiast werken.
- De lagere school heeft 2 klassen.
Zoals het er nu naar uitziet, richten we opnieuw een vierde leerjaar in !
Daardoor krijgen we weer onze vertrouwde situatie van vroeger:
- Een klas L1/L2
- Een klas L3/L4
We hopen verder op dezelfde hele fijne samenwerking.

Basisschool St.- Lodewijkscollege Christus-Koning * G. Davidstraat 6 & 57 *
8000 Brugge

2. LEESSPONSORING
In onze school vinden we het belangrijk dat elk kind in elke
klas een kwartier leest per dag. Daarvoor zijn veel boeken
nodig…
We hebben al heel wat boeken op school maar we hadden
graag verder geïnvesteerd in nieuwe prentenboeken en
boekjes voor de allerkleinsten, immers jong geleerd is oud
gedaan. Verder willen we zeker onze eerste lezertjes
verwennen onder andere door samen te lezen met oudere
kinderen. Hiervoor zouden we ook graag speciale boeken
aankopen. Natuurlijk breiden we onze klasbiebs, de leeskeet en de schoolbieb, graag uit
met recente boeken en strips. Hierin mogen ook informatieve boeken niet ontbreken.
Om dit alles waar te maken, hebben we een sponsorproject op poten gezet in samenwerking met Kwartierlezen.
Hoe werkt het?
In de periode van 21 januari tot en met 6 februari kunt u ons sponsoren op de site
www.kwartiermakers.be
U herkent onze school aan ons logo. Bekijk er ons promotiefilmpje.
Daarna kiest u voor welk bedrag u wil sponsoren. De betaling gebeurt online.
We hopen via deze weg een bedrag van 1500 euro te verzamelen.
Alvast heel erg bedankt !

3. INSCHRIJVINGEN
1 februari, belangrijke teldag – Volgende instapmomenten nieuwe peuters
1 februari is de teldag in het onderwijs. Dit betekent dat het aantal ingeschreven kleuters
en leerlingen van die dag bepaalt hoeveel klassen we volgend jaar
kunnen inrichten.
Een hele belangrijke dag dus!
Hierbij een oproep:
Indien uw kindje dit schooljaar nog 2,5 jaar wordt en het is nog niet
ingeschreven, vragen we u vriendelijk dit nog deze maand te willen
doen. (inschrijving duurt max. 10 min.)
Bij inschrijving is een peuter uiteraard nog niet verplicht onmiddellijk
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naar school te komen. Dit kan op het moment als u dit wenst.
Concreet kan een ingeschreven kind vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden instappen op
een van volgende instapmomenten:
- Vrijdag 1 februari
- Maandag 11 maart (na de krokusvakantie)
- Dinsdag 23 april (na de paasvakantie)
- Maandag 3 juni (na het verlengd weekend van Hemelvaart)
Inschrijvingen voor volgend schooljaar
De inschrijvingen voor volgend schooljaar 2019-2020 starten pas na de paasvakantie.
Er is infodag op zaterdag 27 april 2019 van 9.30 tot 12.00 uur.
Met dank voor het vertrouwen !

4. INFO 2de TRIMESTER
Turnen en zwemmen
Vanaf maandag 4 februari wordt de turn- en zwemregeling voor in de lagere school
aangepast :
- Het eerste leerjaar gaat vanaf 6 februari tot het einde van het schooljaar zwemmen op
woensdagochtend.
- Het 2de -3de leerjaar gaat niet meer zwemmen maar gaat, zoals steeds, turnen op
maandagochtend.
Oudercontact
In de week van 1 - 5 april is er selectief oudercontact voor leerlingen van de lagere school
op uitnodiging van de leerkracht.
Vergadering ouderraad
Dinsdag 21 februari 2019 om 20 uur : in de afdeling Pim Pam Poen. K. Mercierstraat 56.

5. KIDS RUN EN DWARS DOOR BRUGGE: loop je mee ?
Op dinsdag 19 februari starten we opnieuw met de naschoolse sportactiviteit 'Kids Run' voor
de leerlingen vanaf het derde leerjaar.
- Wekelijks op dinsdag van 16.20 uur tot 17.10 uur. Prijs voor 9 trainingen: 22,5 euro
- Deze activiteit is er voor iedereen die graag loopt . Het is tevens de ideale voorbereiding
op de Kids Run van Dwars door Brugge op zondag 12 mei 2019.
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6. DIKKE TRUIENDAG : DINSDAG 12 FEBRUARI 2019
Op dinsdag 12 februari neemt de school opnieuw deel aan de
dikke truiendag. Die dag dus best een extra dikke trui
aantrekken.
Op die manier doen we mee aan de ludieke strijd tegen
energieverspilling en de uitstoot van CO2.

7. BELANGRIJKE DATA
Datum
MA 21/01 t.e.m. WOE 06/02
VR 01/02/2019
VR 08/02/2019
DI 12/02/2019
DI 21/02/2019 * 20u
ZA 02/03 t.e.m. ZO 10/03/2019
MA 11/03/2019
ZA 06/04 t.e.m. MA 23/04/2019
WOE 01/05/2019
ZA 25/05/2019
WOE 29/05/2019
DO 30/05 t.e.m. ZO 02/06/2019
VR 07/06/2019 * 15.00

Voor wie
Alle ouders
Nieuwe peuters
Iedereen
Alle klassen
Alle ouders
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen
1ste leerjaar
Iedereen
Iedereen
iedereen

Wat
Sponsorproject www.kwartiermakers.be
Instapmoment en belangrijke teldag
Facultatieve vrije dag
Dikke truiendag
Ouderraad in afd. Pim Pam Poen
Krokusvakantie
Instapmoment
Paasvakantie
Vrije dag – Feest van de arbeid
Eerste communie
Vrije dag – pedagogische studiedag
Hemelvaartvakantie
SCHOOLFEEST

8. VOORUITBLIK
Start zomervakantie
De zomervakantie start op vrijdag 28 juni 2019 om 11.45u (opvang tot 12.30u).
(er is dus enkel 's morgens school en in de namiddag is er geen opvang!)
Zomeropvang Petteflet
In de zomer biedt Petteflet bijna 6 weken lang zomeractiviteiten op onze school.
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Petteflet is open: van 1 tot 19 juli en van 19 tot 28 aug 2019.
De activiteiten worden ingericht in kleuterschool de Wimpel, G. Davidstraat 6.
Tijdig inschrijven is belangrijk want het aantal plaatsen is beperkt.
De mail om in te schrijven wordt binnenkort verspreid.
Taalkamp Amuse (lagere school)
De eerste week van de zomervakantie wordt er traditioneel een taalkamp Frans hier op
school georganiseerd. Verschillende leerkrachten verwelkomen een 150 tal leerlingen van
het 1ste tot het 6de leerjaar voor een week vol Franse fun.
Inschrijven kan enkel via de website ! www.taalkampamuse.be
- Waar : in G. Davidstraat 57
- Wanneer : 1 – 5 juli 2019
- Info : via www.taalkampamuse.be of meester Ruben amuse@gmail.com
Vrije dagen volgend schooljaar 2019-2020:
vrijdag 27 september 2019, maandag 30 september 2019
vrijdag 31 januari 2020, woensdag 20 mei 2020
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