Infokrantje december 2018
“Stap je mee in ons verhaal?”

We dromen deze
maand mee met
boekenbeest

Dwarrel!

Agenda...
02.12.2018:

Ontbijtkorf t.v.v. onze school

02.12.2018:

Begin van de advent

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode
naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus,
dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het
kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.
Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis.
In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een
kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan.
Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor
kerst branden dan alle kaarsen.

03.12.2018:

Workshop Level Q

2de graad

04.12.2018:

Theater CC Gasthuis

2de graad

06.12.2018:

Sint en Piet op bezoek
Wij kijken er al naar uit!

17.12.2018:

Damiaaninstituut te Aarschot
Wij nemen een rugzak met lunch mee.

3de graad

17.12.2018:

Oudercontacten

lagere school

18.12.2018:

Oudercontacten

lagere school

18.12.2018:

Speluurtje nieuwe instappertjes 16 uur

1ste kleuterklas

21.12.2018:

Kerstviering in de kapel om 9 uur
Iedereen van harte welkom!

22.12.2018:

Begin kerstvakantie

06.01.2019:

Einde kerstvakantie

Informatie...
• Trick or treat “Varenwinkel beeft” 2018
Het regenweer kon de sfeer tijdens de tweede editie van
‘Varenwinkel beeft’ niet bederven. De deelnemende
straten zorgden voor prachtig versierde huizen die de
wandeling nog leuker maakte. Iedereen kon genieten van
de sfeerbeelden die geprojecteerd werden op het scherm.
Ook de DJ-set, die gebracht werd door de derde graad,
was een succes! We bedanken graag alle helpende
handen, alle deelnemende huizen en uiteraard ook alle
bezoekers! Binnen twee jaar is iedereen weer welkom.
Zoals jullie konden vernemen, werd er een trofee ontworpen voor het mooist
versierde huis. Helaas hebben wij, de leerkrachtenjury, alle foto’s nog niet ontvangen
en konden we deze maand de trofee nog niet uitreiken. Wordt zeker vervolgd op het
volgende infokrantje!

• Goed om weten!
Vaak brengen ouders hun kinderen mee naar school tijdens het oudercontact.
Omdat we als leerkrachten de resultaten van je kind liever bespreken zonder dat je
kind erbij is, zetten sommige ouders hun kinderen in de opvang af..
Voor de opvang is dit geen probleem, maar zij zullen deze kinderen inschrijven voor
de periode dat ze aanwezig zijn. Dit geldt enkel voor schoolgaande kinderen tussen
2,5 jaar en 12 jaar. Andere kinderen die (nog) niet bij ons op school zitten, kunnen zij
niet toestaan.

• Eigen Opvoedingsproject

Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject
in een nieuw jasje. Om u kennis te laten maken
met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten
we elke maand een doel (deur) toe. Deze maand
stellen we graag: “Ik en alles rondom mij” voor.
“Elk kind heeft een andere thuissituatie. Om kindgericht te kunnen handelen is het
noodzakelijk om de kinderen goed te leren kennen. We hechten belang aan de
verbondenheid tussen school en thuis en betrekken (groot)ouders graag bij het
schoolgebeuren.
We proberen binnen deze samenleving een ‘open-school’ te zijn waar iedereen zich
thuis voelt. We staan open voor initiatieven uit de plaatselijke gemeenschap maar
organiseren ook zelf activiteiten waarbij de leerlingen de kans krijgen om uit de
‘begrensde’ wereld van de school te stappen en de eigen omgeving te leren kennen
in al haar aspecten.”

• Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !
We kunnen allemaal die extra vitaminen gebruiken…
Onze school adviseert en moedigt daarom aan:
“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !”
Nog enkele tips… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:
 Zoek een “sfeervol moment” uit !
Groenten en fruit eten kan je samen met andere kinderen proberen, of samen met je
ouders of … Kies wel uit juiste tijdstip hiervoor uit…
 Probeer “attractieve vormen” uit!
Maak misschien diertjes, boompjes of auto’s van groenten en fruit…
Speel met kleuren!
Volgende maand krijgt u nog tips !

• Het goede doel
Met veel enthousiasme stellen wij ons goed doel 2018 – 2019 voor:
de 100Km-run voor Kom op tegen kanker door team Yvette.
Dit jaar organiseert “Kom op tegen kanker” de tweede editie van de 100km-run.
Het wordt opnieuw een uniek loopevenement waarbij teams van vier lopers samen 100
km lopen “ten voordele van kankeronderzoek”.
Zowel de uitdaging als het groepsgevoel staan hierbij centraal.
Team juf Yvette is een (on)ervaren, maar dolenthousiast team. Als één blok rond juf
Yvette Goos, collega uit onze wijkafdeling Varenwinkel die zelf getroffen is door
kanker.
Het is mede dankzij zulke projecten rond “kankeronderzoek”, dat juf Yvette in januari
terug kan beginnen lesgeven. Daarom wil zij haar verhaal vertellen én getuigen van het
belang van dit onderzoek naar kanker, om andere lotgenoten de beste zorg en
behandeling te kunnen garanderen.
Samen met haar drie zonen - Niels, Jietse en Siebe - en haar neef Kobe gaat het de
uitdaging aan om de 100km-verre finishlijn te bereiken, onder fanatieke aanmoediging
van juf Yvette, haar man, haar schoondochters, kleinkind, familie, vrienden en
natuurlijk… onze school!!!

Onze actie…
Wat? Een soepverkoop op woensdag 23 januari 2019
Helpende handen gezocht? Voor sponsoring van groenten, groenten snijden,…
(bestelbriefjes en info worden na de kerstvakantie meegegeven)
Meer info? www.teamyvette.be

