PPP

Wat fantastisch… onze pim pam poen-BOOM…!
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1. WELKOM OP HET (H) EERLIJK ONTBIJT OP ZO 13 OKT. … !

-Graag nodigen we jullie uit voor het (H)EERLIJK ontbijt 2019 op zondag 13 oktober van 8.30 uur tot 10.00
uur in onze school pim pam poen. Kom mee genieten van een uitgebreid ontbijt met pistolets, croissants,
koffie/thee, vruchtensap, fruit…
-Ook dit jaar nemen we weer deel aan de week van de Fair Trade en zorgen we voor een heerlijk ontbijt
met producten afkomstig van eerlijke handel.
-NIEUW! Speciaal voor de kinderen komt Helena voorlezen op het (h)eerlijk familieontbijt.
-Er worden dit jaar 2 ontbijtzondagen voorzien: op 6 oktober in G. Davidstraat 6 en op 13 oktober in Pim
Pam Poen. Deelname aan het ontbijt kost 10 euro per volwassene, 5 euro per kind van 6 tot 12 jaar en is
gratis voor kleuters jonger dan 6.
-Inschrijven kan tot woensdag 2 oktober via dit formulier: http://bit.ly/schoolontbijtPPP2019 of bij de
juffen. Betalen doe je ter plaatse aan de kassa.
Tot dan !

2. INFO OUDERRAAD
De ouderraad kwam informatie geven op de info-avonden. Hierbij nogmaals een oproep voor veel
helpende handen:
Wens je mee te helpen in de werkgroep PimPamPoen van de ouderraad? Laat het hen weten
via ouderraad@basisschoolchristuskoning.be of schrijf je in : bit.ly/werkgroepen-ouderraad

3. PANNENKOEKENACTIE vanaf maandag 7 oktober
In oktober houden we opnieuw onze jaarlijkse
pannenkoekenactie. Met de opbrengst realiseerden we de
voorbije jaren al heel wat aankopen voor alle klassen :
touchscreenborden, tv-schermen, picknicktafels,
spelmateriaal,… We hopen ook dit jaar opnieuw vele
honderden kilo’s te verkopen.
De pannenkoekenverkoop start dit jaar op maandag 7
oktober en loopt tot aan de herfstvakantie.
U krijgt binnenkort alle info.
Met DANK alvast voor jullie steun !
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4. KOM- EN KIJKMOMENT
Ouders van toekomstige nieuwe peuters zijn welkom op een kom- en
kijkmoment.
U krijgt alle praktische info over de grote start op school.
Dit gaat binnenkort een eerste keer door op vrijdag 18 oktober van 9 uur
tot 10 uur .
Vóór elk instapmoment wordt dit telkens georganiseerd. Andere data zijn:
vrijdagen 13/12, 14/02, 27/03 en 24/05. Wie reeds ingeschreven is, krijgt
automatisch een uitnodiging.

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

Datum
VR 27/09/2019
MA 30/09/2019
ZO 13/10/2019
MA 07/10/2019
VR 18/10/2019
ZA 26/10 t.e.m. ZO 03/11/2019
MA 04/11/2019
MA 11/11/2019
DO 14/11/2019 – vanaf 15 u

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen

Wat
Vrije dag – pedagog. studiedag
Facultatieve vrije dag
Ontbijt ouderraad in pim pam poen
Start pannenkoekenverkoop
Kom- & kijkmoment (peuters die instappen 4/11)
Herfstvakantie
We verwelkomen de nieuwe peuters
VRIJE DAG: Wapenstilstand
Ophalen pannenkoeken!

6. DE MUUR…

Vorig jaar werd het speelhuisje grondig gerenoveerd.
Dit jaar wordt de schoolmuur helemaal herschilderd.
De speelplaats wordt hierdoor alweer wat mooier!
Vanaf de zomer van 2020 starten we dan met de
binnenkant. Info volgt.
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7. LUIZEN OP SCHOOL
We streven naar een luizenvrije school. Daarom vragen we jullie medewerking :
- Indien u luizen of neten vaststelt bij uw kind vragen we dit
onmiddellijk te melden aan de klasleerkracht.
- De klasleerkracht verwittigt d.m.v. een brief alle ouders van de
klas.
- Gelieve dan onmiddellijk te behandelen en elke dag te
controleren: haren controleren, behandelen en goed kammen,
lakens en kussensloop wassen, turnpak wassen, …
- Gelieve ons op de hoogte te houden indien, na een periode, de
besmetting opnieuw vastgesteld wordt.
- Indien nodig controleren wij een hele klas of wordt het CLB ingeschakeld.
Indien we met ieder het probleem aanpakken, zal dit ongetwijfeld effect hebben !Zie ook
www.klasse.be/luizen-uitroeien-in-8-stappen

8. KORTBERICHTEN
FLUO-ACTIE: HELM OP-FLUO TOP!
-Op de STRAPDAG op 20 sept. werd met alle kinderen het STRAPlied gedanst. Hiermee willen we de kinderen
stimuleren om te voet (STAPPEN) of met de fiets (TRAPPEN) naar school te komen.
-Van november tot februari hebben we aandacht voor de zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer.
Na de herfstvakantie start de hele school met een actie waarbij de fluojas en de fietshelm extra in de verf staan. Zie
ook: www.helmopfluotop.be
Verdere info volgt!

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN in G. DAVIDSTRAAT 57: lagere school
Deze activiteiten gaan door op woensdagnamiddag in de afdeling G. Davidstraat 57. Inschrijven kan nog
steeds:
- JeugdMuziekatelier de toverfluit:
-Woe. 13u45 notenateliers L3 - L6, 16u15 toneel L3 - L6, 17u30 musical L3 - L6
-Ma. (vanaf 7 oktober):16.30: muzircus L1 en L2 (inschrijven: ingmar@bscj.be)
- Crea-atelier Octopus: woe: 13.30-15.30: loopt tot de kerstvakantie (inschrijven 0491/11.21.53 of
kinderatelier.octopus@telenet.be )
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