GD 6&57

1. PANNENKOEKENACTIE : DANKJEWEL !
De editie van onze pannenkoekenverkoop was opnieuw een groot SUCCES !!!
We verkochten ruim 2150 kg pannenkoeken !!!
DANK aan alle leerlingen die enthousiast pannenkoeken verkochten!
Met de winst zorgen we in de Wimpel en pim pam poen (ism met de ouderraad) voor
de opsmuk van de speelplaatsen.
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 12 dec. vanaf 15.00 uur: in kleuterschool De Wimpel
- op donderdag 19 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 terug een inzamelactie doorgaan t.v.v. Poverello en Sint-Vincentius. (Info volgt) en we
doen terug acties in het kader van ‘de warmste week’: zie verder
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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
opnieuw ons steentje bijdragen en zo een goed doel van dicht bij ons van harte steunen!
In alle afdelingen vind je straks “het warmste kraampje”. Samen
met onze enthousiaste ouderraad voorzien we tijdens het
oudercontact (van GD 6 en PPP) een gezellige winterbar met wat
lekkernijen. In de 57 gaan de kinderen zelf creatief aan de slag.
- Donderdag 12 december op de speelplaats van De Wimpel
- Dinsdag 17 december in Pim Pam Poen
- Donderdag 19 december op de speelplaats van de nr. 6
- Week van 16 tot en met 20 december in de nr. 57 (tijdens de
speeltijden)

Onder het motto ‘IEDEREEN ZORGT VOOR IEDEREEN’ steunen en zorgen wij extra mee voor
Welzijnsschakel INTEGRAAL
Integraal is een Welzijnsschakel en bestaat uit mensen die door hun vrijwillige inzet de solidariteit
handen en voeten geven. Vrijwilligers ontmoeten kinderen en volwassenen met beperkte kansen of
in sociale uitsluiting. Elke welzijnsschakel zet zich zo op een concrete manier in om (kans)armoede uit
te sluiten.
Meer info: https://sites.google.com/view/integraal
Alvast hartelijk dank voor jullie steun!

6. WERKEN ZOLDERS LOPEN TEN EINDE
- Na 1,5 jaar hard werken, lopen de werken aan de zolders
stilaan ten einde. We verwachten dat onze 6 nieuwe ruimtes
afgewerkt zijn tegen de kerstvakantie.
- Na de vakantie wordt alles klaargemaakt om de klassen van
het 1ste leerjaar te verhuizen. Een klas helemaal inrichten
neemt heel wat tijd in beslag. We houden u op de hoogte
wanneer de leerlingen effectief verhuizen. Het derde leerjaar
verhuist niet en blijft in de afdeling G. Davidstraat 57.
- Alle geïnteresseerde ouders krijgen uiteraard ook de
gelegenheid om de mooie nieuwe lokalen te bezoeken. Info
volgt.

Op de foto ziet u de bijna afgewerkte klassen van het eerste
leerjaar die d.m.v. schuifwand en dubbele deur in verbinding
kunnen staan met elkaar.
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7. KALENDER VAN DE OUDERRAAD
Datum
DI 03/12/2019 * 20u

DO 12/12/2019

DI 17/12/2019
DO 19/12/2019
JAN-FEB
DO 06/02/2020
MAART
06/03/2020

Wat / waar
Algemene vergadering in de Eetzaal G. Davidstraat 6
o.a. Uitleg zorgbeleid en werkgroepen.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !
WINTERBAR
‘HET
WARMSTE
KRAAMPJE’
i.s.m.
de
ouderraad
ten voordele van ‘Welzijnsschakel Integraal’
Tijdens oudercontact De Wimpel
WINTERBAR
‘HET
WARMSTE
KRAAMPJE’
i.s.m.
de
ouderraad
Tijdens oudercontact Pim Pam Poen – K. Mercierstraat 56
WINTERBAR
‘HET
WARMSTE
KRAAMPJE’
i.s.m.
de
ouderraad
Tijdens oudercontact G. Davidstraat 6
Klusjesdag voor de inrichting van de nieuwe klaslokalen.
Later meer info.
Lezing door de boekenjuffen. Het belang van voorlezen.
Later meer info.
Jeugdboekenmaand
4de OUDERRAADQUIZ : ‘Kris Koning Kwist’. Later meer ! De leerlingen die een
affiche maken, kunnen die in de ouderraadbus aan het secretariaat stoppen en
zo kans maken om een boekenbon te winnen.

Zin om bij een van de actieve werkgroepen aan te sluiten? Hier meer info: https://bit.ly/werkgroepen-ouderraad
Zin om de quiz te sponsoren? Mail ouderraad@basisschoolchristuskoning.be

8. VARIA
8.1. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
- 3de-4de leerjaar: sport en spel : is gestart na herfstvakantie en loopt tot eind januari
- Vanaf 3de leerjaar start de kids run in februari. Info volgt.
8.2. 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 sparen, 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.
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8.3. NIEUWS I.V.M. VEILIG VERKEER
- Na de herfstvakantie is de fluoactie van start gegaan en zijn er ondertussen
ook al een aantal controlemomenten geweest aan de schoolpoort van de wimpel.
Een dikke duim voor wie elke ochtend met zijn fluojas aan naar school komt!
Deze actie loopt nog tot aan de krokusvakantie.

- De verkeersambassadeurs (6 leerlingen van het 6de leerjaar)
mochten bij de burgemeester gaan vertellen wat wij in school
rond verkeer doen.
Samen met de leerkrachten zetten deze ambassadeurs de leerlingen aan zich
veilig in het verkeer te begeven.
Zag je onze leerlingen al blinken op een banner aan de schoolpoort?

De fluofuif was de start van onze grote fluo-actie.
Tot aan de krokusvakantie komt iedereen met fluo naar school.
De fietsen van leerlingen van de 57 werden grondig gecontroleerd door de stad en politie.

En tenslotte: onze school zet echt in op verkeersveiligheid en daarom verdienden we al het
tweede jaar op rij een gouden medaille van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)!
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8.4. GROOTOUDERSFEEST VOOR GROOTOUDERS EERSTE KLEUTER
De grootouders van onze peuters en eerste kleuters worden van harte uitgenodigd op een heus
winterfeest. Dit gaat door op DONDERDAG 30 JANUARI om 14u in de kerk van Christus-Koning
(naast de school).
Een uitnodiging volgt !
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9. 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 05/12/2019
VR 06/12/2019
MA 09/12/2019
DO 12/12/2019

Voor wie
Iedereen
L6
L4 en L5
Ouders kleuters

VR 13/12/2019
DO 19/12/2019

Nieuwe peuters
Ouders lager

ZA 21/12/2019 t.e.m. ZO 05/01/2020
MA 06/01/2020
MA 03/02/2020

Iedereen
Nieuwe peuters
Nieuwe peuters

Wat
Sint op bezoek
Start toetsenperiode
Oudercontact Kleuterschool De Wimpel
+ WINTERBAR ‘HET WARMSTE KRAAMPJE’
i.s.m. de ouderraad
Kom- en kijk voor nieuwe peuters
Oudercontact voor lagere school GD 6 en 57
+ WINTERBAR ‘HET WARMSTE KRAAMPJE’
i.s.m. de ouderraad
Kerstvakantie
Instapdag nieuwe peuters
Instapdag nieuwe peuters

10. BRIEF VAN HET CLB : “Zieke kinderen… horen niet thuis op
school”
Beste ouders;
Meer en meer constateren wij dat kinderen ’s ochtends ziek naar school worden gebracht.
Als CLB en school menen wij echter dat zieke kinderen niet thuishoren op school en dit omwille
van verschillende redenen.
- In de eerste plaats in het belang van het kind. Een kind dat ziek is of koorts heeft, heeft nood aan
rust. Deze zorg en de nood aan comfort in een rustige thuissituatie kan de school niet bieden.
- Bovendien dient een ziek kind te worden onderzocht en kan medicatie noodzakelijk zijn.
In overleg met de school werd beslist om geen medicatie op school toe te dienen.
- In derde instantie willen wij er ook over waken dat de school geen broeihaard wordt van allerhande
besmettelijke ziekten.
Daarom dringen wij er bij de ouders op aan voldoende telefoonnummers te bezorgen aan de school.
Zo kan men steeds iemand van uw naaste omgeving bereiken indien uw kind ziek wordt.
Op die manier hopen wij, zowel voor uw kind als voor de klasgenootjes, een gezonde schoolomgeving
te kunnen waarborgen.
Met vriendelijke groeten,
Heidi Puype, arts
Anje Van Belleghem, verpleegkundige
Kris Koelman, directeur
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