Infokrantje november 2018

Onze slogan voor dit schooljaar:
“Stap je mee in ons verhaal?”

We schenken deze maand
extra aandacht aan boekenbeest

HISTOR!

Agenda...
29.10.2018:

Begin van de herfstvakantie

02.11.2018:

Einde van de herfstvakantie

05.11.2018:

Start wafelverkoop t.v.v. onze sneeuwschool

07.11.2018:

Unihockey in de Mixx (NM)

3de + 4de leerjaar

08.11.2018:

Bibbezoek

2de + 3de graad

08.11.2018:

Ouderkring

20.30 uur

13.11.2018:

Theater De Werft

3de graad

14.11.2018:

Swimmathon zwembad Hulshout (NM)

lagere school

26.11.2018:

Oudercontacten

alle kleuters

28.11.2018:

Eerste zwemles

2de graad

02.12.2018:

Ontbijtkorf t.v.v. onze school
Wij hopen alvast op uw steun zodat we voor u weer vele,
goed gevulde ontbijtkorven mogen klaarmaken!

Informatie...
•

Helm Op Fluo Top

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle Vlaamse
basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij op een
leuke en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen. Door fluo
en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de
leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor leuke beloningen en
prijzen.
De campagne loopt tussen de herfst- en krokusvakantie 2018 –
2019. We nemen met onze school ook deel aan deze actie vanaf 5
november. Meer info vind je op de flyer die we meegeven met je
kind.

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 de andere(n)” voor.
•

“Kinderen leren op school elkaar kennen, leren spelen en
werken. Onze school wil een plek zijn waar kinderen de
ruimte krijgen om de andere(n) te ontmoeten, in alle
openheid en met wederzijds respect, zonder de eigenheid
te verliezen.
We willen kinderen hierbij helpen en begeleiden door hen
te leren communiceren, spreekkansen te geven en te leren
samenwerken. Om dit te realiseren zijn er duidelijke regels
en afspraken nodig en is het noodzakelijk dat kinderen
positief leren omgaan met verschillen.”
U kunt ons opvoedingsproject terugvinden op onze website:
www.schoolvarenwinkel.be en doorklikken op de deur.

•

Kriebelteam ?

Vorige maand vroegen we aan u:
“Wie wil, onder toezicht van de CLB- schoolarts, deelnemen en meewerken aan een
kriebelteam?”
In totaal hebben 6 ouders zich hiervoor opgegeven, 4 Vanuit de school Bergom en 2
ouders voor onze school Varenwinkel.
Niet zo heel veel maar we laten ons niet ontmoedigen…
We zullen, samen met het CLB een vergadering plannen, waarop we een eerste concrete
aanpak bespreken.
De mensen die zich vorig schooljaar aanmeldden ( ongeveer 20 ouders !), zullen we ook
uitnodigen.
We hopen jullie tegen volgende maand een voorstel te kunnen doen.

• 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 !”
Enkele tips… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:
 Herhaling helpt !
Blijf groenten en fruit aanbieden. Ook als ze weigeren. Dring aan maar dwing niet !
 Blijf inzetten op het proeven!
Probeer smaken uit. Kinderen hebben soms tot 15 proefmomenten nodig alvorens ze
iets echt lekker gaan vinden.
Volgende maand krijgt u nog tips !

• KIWI-actie
Verzamel zo veel mogelijk zespri-kiwistickertjes en breng deze in november mee
naar school! Al deze stickertjes worden verzameld op een kiwi-poster. Als onze
poster helemaal vol is, krijgen we ballen om mee te sporten en te spelen!'

Werd er iets meegegeven met je kind?
 Bestelformulier “nieuwjaarsbrieven”
 Infobrochure “Helm Op Fluo Top”

