GD 6&57

1. PANNENKOEKENACTIE : DANKJEWEL !
Deze editie van onze pannenkoekenverkoop was ondanks een moeilijke
verkoopperiode toch opnieuw een groot SUCCES !!!
We verkochten net geen 2000 kg pannenkoeken !!!
DANK aan alle leerlingen die enthousiast pannenkoeken verkochten!
Met de winst kopen we materialen voor de speelplaatsen en kopen we
computers.
Super bedankt voor deze grote steun !!!

2. DE SINT HOUDT HET CORONAPROOF…
Sinterklaas zit door zijn ultrahoge leeftijd
zeker in een risicogroep
en komt dit jaar niet op bezoek
bij de kinderen.
Als iedereen slaapt,
sluipen de Pieten
wel de school binnen
en zorgen voor
speelgoed en lekkers in elke klas.
De Sint is wel
digitaal aanwezig in de klas.
Achter de schermen
wordt druk gewerkt
om een filmpje op te nemen
met de Sint.
SPANNEND…!

3. KERSTRAPPORT LAGERE SCHOOL
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 opnieuw een groeirapport. In de laatste week voor de kerstvakantie krijgt u het
rapport mee en volgt er dan een digitaal oudercontact.
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4. OUDERCONTACT KLEUTER EN LAGER DECEMBER
Omwille van de coronamaatregelen passen wij de organisatie van de oudercontacten aan:
- In de kleuterafdeling is er een selectief oudercontact: de klasjuf zal enkele ouders
uitnodigen waarbij een gesprek noodzakelijk is.
- Er zal een oudercontact doorgaan voor alle kleuters op dinsdag 2 februari. Hopelijk
kan dit live gebeuren
- In de lagere school is er een online oudercontact (via Google Meet) op DINSDAG 15
DECEMBER en in sommige klassen ook WOENSDAG 16 DECEMBER. Info volgt.

5. DE ADVENT : we kijken uit naar Kerstmis
Op school komt de adventsperiode in alle klassen aan bod.
Er wordt opnieuw gewerkt rond Robby, de centrale figuur in het thema van Welzijnszorg.
Ook de kleuters maken ruim tijd voor het kerstgebeuren.

6. INFO OUDERRAAD
Bedankt voor jullie steun en medewerking!
- We organiseerden een afhaalontbijt dat op groot enthousiasme werd onthaald. Nog eens
onze dank voor alle medewerkers en sponsors want dankzij hen konden we 1830 euro in
het speelplaatspotje steken.
- Ook de voorleesweek op afstand werd enthousiast onthaald. Je kan maar liefst 34
voorleesfilmpjes op ons YouTube kanaal bekijken: https://bit.ly/youtube-ouderraad
De juffen spelen deze filmpjes nu af in de klas en wij dienen ons dossier in om een mooi
boekenpakket in de wacht te slepen. Duimen maar!
- Nu zijn we van start gegaan met de speelplaatsplannen voor De Wimpel. Ouders en
leerkrachten steken de koppen samen om er dit schooljaar een mooi project van te
maken. De ouderraad legt alvast 4700 euro daarvoor bij en wellicht komt er nog een
extra inzamelactie.
- Al een aantal ouders sparen extra speelplaats-centen bij elkaar door online te shoppen via
Trooper, maar het kan nog meer. Nog niet helemaal mee met hoe Trooper allemaal
marcheert? Geen paniek, ze leggen het in deze video stap voor stap uit zodat je
hélemaal mee bent en monnies kan verdienen voor spelmaterialen op de speelplaatsen
via https://trooper.be//ouderraadbck !
- In december / januari willen we een digitaal overleg plannen met onze
verkeerswerkgroep. Wil je alsnog graag bij deze groep aansluiten, laat het ons weten
via ouderraad@basisschoolchristuskoning.be
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7. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 2de TRIMESTER
Hierbij het overzicht van de verschillende activiteiten. Er volgt nog een mail met een
inschrijvingslink
- 2de kleuter: kleuterkriebels: (juf Florence) op maandag van 16.20-17.10
- 2de leerjaar: sportkriebels (juf Florence) op dinsdag van 16.20-17.10
- 3-4de leerjaar: sport en spel : (meester Han) op donderdag
- Vanaf 3de leerjaar: kids run (looptraining): start na de krokusvakantie.

8. NIEUWS IVM VEILIG VERKEER
- Na de herfstvakantie is de actie "Helm op, fluo top" van start gegaan.
Om de kleuters warm te maken voor deze actie kwamen Zeppi (gestreepte pyjama) en Zikki
(Turtelmans) op bezoek.

- We leerden dat we:
 Met een fluojas aan goed gezien worden
 Onze fietshelm en fluojas kunnen pimpen
 In de auto altijd een gordel moeten dragen
 Veilig fietsen op het fietspad met helm en fluojas aan.
- Binnenkort gebeuren er ook extra controles aan de poort om te zien of alle kleuters hun
fluojas dragen.
- De schoolstraat aan de 57 is 'gepimpt' met slagbomen. Mogen we nogmaals uitdrukkelijk
vragen om niet te parkeren/stationeren voor de slagboom, ook buiten de schoolstraat
houden we het graag veilig voor onze kinderen. Bedankt ook aan de bereidwillige ouders
om elke ochtend de slagbomen te willen neer- en ophalen.
- De fluofuif was de start van onze grote fluo-actie. Dit jaar zorgde 6A voor een livestream
van de fuif in elke klas. Tot aan de krokusvakantie komt iedereen met fluohesje naar
school.
- En tenslotte: onze school zet echt in op
verkeersveiligheid en daarom verdienden
we al het derde jaar op rij een gouden
medaille van VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde)!
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9. SCHOOLFOTOGRAFIE
- Binnenkort gaan de schoolfoto’s mee naar huis. In het
pakket zitten individuele foto’s en de klasfoto.
- Gelieve op het strookje aan te duiden wat u wil kopen. U
mag dit dan onmiddellijk thuis houden. Wat u niet koopt
bezorgt u terug.
- Bijbestellingen kunnen enkel online: info: zie strookje
- U betaalt niets contant: het bedrag wordt aangerekend
op de schoolrekening.
- Alles indienen ten laatste donderdag 10 december

10. 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
VR 04/12/2020
MA 07/12/2020 tem VR 12/12/2020
DO 10/12/2020
VR 11/12/2020
DI 15/12/2020 of WOE 16/12/2020
Datum in december in afspraak met juf
ZA 19/12/2020 t.e.m. ZO 03/01/2021
MA 04/01/2021
VR 29/01/2021
MA 01/02/2021

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

Wat
Sint digitaal op bezoek
Toetsenperiode
Laatste dag indienen schoolfoto’s
Kom- en kijk voor nieuwe peuters coronaproof
DIGITAAL Oudercontact voor lagere school
Selectief oudercontact kleuter
Kerstvakantie
Instapdag nieuwe peuters
Kom- en kijk voor nieuwe peuters coronaproof
Instapdag nieuwe peuters

11. EN TENSLOTTE: CORONA
- DANK voor het goed navolgen van alle coronaregels!
Zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.
- DIKKE TRUI: omdat de klaslokalen permanent
verlucht worden, is het enkele graden frisser in de
klassen. Een dikke trui wordt sterk aanbevolen!
Het is dus elke dag dikketruiendag…!
- LEERLINGEN LAGER VANAF 17.15 in nr 6:
Vanaf 17.15 zijn alle leerlingen lager (van 6 en 57),
die in de opvang blijven, op de speelplaats van nr 6:
 17.15-17.30: in de donkere wintertijd nemen alle
leerlingen van het lager een frisse neus buiten onder
het afdak van lager nr 6.
 17.30-18.00: Indien het weer het toelaat blijven zij
nog tot 18 uur buiten. Als het te fris wordt, wachten
zij in de eetzaal.
 18.00-18.30: Vanaf 18 uur zijn alle kinderen
kleuter en lager in de zaal van de kleuterafdeling.
(op vrijdag is deze regeling ongeveer een uur vroeger)
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