NIEUWSBRIEF dec ’21 - jan‘22

GD 6-57

1. PANNENKOEKENACTIE : DANKJEWEL !
GD 6&57

Deze editie van onze pannenkoekenverkoop was opnieuw een groot SUCCES!
We verkochten meer dan 2000 kg pannenkoeken !!!
DANK aan alle leerlingen die enthousiast pannenkoeken verkochten!
Met de winst kopen we sportmateriaal, spelmateriaal voor de opvang en prenten- en
leesboeken. Super bedankt voor deze grote steun !!!

2. KERSTRAPPORT LAGERE SCHOOL
Binnenkort start de toetsenperiode voor de kinderen van het 4de, 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, 2de, 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.

3. OUDERCONTACT KLEUTER EN LAGER DECEMBER
Omwille van de coronamaatregelen passen wij de organisatie van de oudercontacten aan:
- In de kleuterafdeling is er een online oudercontact (via Google Meet) op DINSDAG 14 DECEMBER
- In de lagere school is er een online oudercontact (via Google Meet) op DINSDAG 21 DECEMBER
We werken opnieuw met een digitaal inschrijvingsformulier. Info volgt.

4. 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.
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5. INFO OUDERRAAD
Eind oktober genoten heel wat gezinnen van een heerlijk ontbijt en in de namiddag van een lekkere gratis
wafel bij Chez Albert. Dankzij de sponsoring van Aan de plas en Carrefour Loppem en de meer dan 500
bestelde ontbijten konden we maar liefst 3012 euro extra in ons spaarpotje steken.
Een extra dankjewel aan alle ouders die de handen uit de mouwen staken om dit ontbijt mogelijk te
maken! Zonder jullie had niemand kunnen genieten.
De vele acties die de ouderraad ondertussen organiseerde en de massale vaak gulle bijdragen van de
ouders hebben ervoor gezorgd dat de 2 nieuwe speeltoestellen voor de kleuterspeelplaats volledig uit het
ouderraad spaarpotje kunnen aangekocht worden. Eind november zullen alle kleuters hier dus ten volle
van genieten. Meer nieuws hierover volgt.
En nu ons spaarpotje leeg is, maken we nieuwe plannen om leuke spullen aan te kopen voor de andere
speelplaatsen en de vele klasuitstapjes die er nog zullen komen!
Zet alvast met stip in jullie agenda: 18 februari een nieuwe Kris Koning Kwist!
Wil je graag mee helpen organiseren? Dan ben je altijd welkom in ons enthousiast team. Mail naar
ouderraad@basisschoolchristuskoning.be of 0475/574102.

ouderraad Christus-Koning
basisschool Sint-Lodewijkscollege – G. Davidstraat 6 & 57 – K. Mercierstraat 56 – 8000 Brugge
ouderraad@basisschoolchristuskoning.be / www.basisschoolchristuskoning.be
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/OuderraadBASCK

6. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 2de TRIMESTER
Hierover communiceren we graag later als we meer duidelijkheid hebben rond de nieuwe maatregelen.
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7. NIEUWS IVM VEILIG VERKEER
- De aftrap voor de fluo-actie is gegeven in het kleuter. Tot aan

de krokusvakantie komen wij ‘goed gezien’ naar school met
ons fluohesje aan. Ook Zeppe en Zikki kwamen ons even
vertellen hoe belangrijk het is om een fluo-hesje te dragen op
naar school/huis.

- De fluofuif in de 57 was de start van onze grote fluo-actie. Dit jaar fuifden we buiten en kozen we
Miss Fluo en Mister Fluo . Tot aan de krokusvakantie komt iedereen met fluohesje naar school.
- Onze school zet in op verkeersveiligheid en daarom verdienden we al het vierde jaar op rij een gouden
medaille van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)!

8. Opvang
In de naschoolse opvang genieten de kleuters en peuters volop van het nieuwe speelmateriaal.
We hebben o.a. nieuwe thema-speelmatten, een reuze poppenhuis met popjes, een coole autobaan met
auto's, kleurrijke houten bouwblokken, magneetblokken met opdrachtkaarten, een houten boerderij en
een doos clics.
De opvang wordt ook bij aanvang opgesplitst in twee groepen. De jongsten spelen even in alle rust in het
opvangklasje terwijl de oudsten zich kunnen uitleven in de kleuterzaal in verschillende speelhoeken.
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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
VR 03/12/2021
DO 09/12/2021 tem DO 16/12/2021
VR 10/12/2021 tem DO 16/12/2021
DI 14/12/2020
VR 17/12/2020
DI 21/12/2021
VRIJ 24/12/2021
ZA 25/12/2020 t.e.m. ZO 09/01/2021
MA 10/01/2021
VR 28/01/2021
ZAT 19/03/2021

Voor wie
Iedereen
L5-6
L4
Ouders kleuter
Nieuwe peuters
Ouders lager
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Nieuwe peuters
Iedereen

Wat
Sint op bezoek
Toetsenperiode
Toetsenperiode
DIGITAAL Oudercontact
Kom- en kijk voor nieuwe peuters
DIGITAAL Oudercontact
Halve lesdag in VM (opvang tot 12u30)
Kerstvakantie
Instapdag nieuwe peuters
Kom- en kijk voor nieuwe peuters
Schoolfeest (onder voorbehoud)

10. EN TENSLOTTE
Onze directeur gaat eind juni op pensioen.
Eind juni neemt de school afscheid van meneer Kris. Na 22 jaar als directeur is het tijd voor een rustiger leven.
Het schoolbestuur heeft de vacature open gesteld en zal tegen begin februari een opvolger aanstellen.
Hierdoor is er veel tijd om in de laatste maanden de fakkel goed door te geven.
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