November 2022

Van ma 31/10 tot vr 04/11

Herfstvakantie

Ma

7

Start ‘Helm OP - Fluo top’ (zie ‘Prikbord’)

Di

8

Wo

9

Do

10

FLUO-DAG in onze school!
Dagen worden donkerder… we willen goed opvallen. Vandaag
ook in de klas!

Vr

11

VRIJAF - Wapenstilstand

Ma

14

Di

15

Wo

16

Do

17

20.00 uur vergadering ouderraad

Vr

18

Startschot voorleesweek

3de/4de/6de lj.

Zwemmen

1ste/2de lj.

Zwemmen

Van za 19/11 tot zo 27/11

Ma

21

Di

22

Wo

23

Do

24

Voorleesweek

VRIJAF voor de leerlingen - pedagogische studiedag voor de
leerkrachten
2de lj.

Slaapfeestje in de school
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Vr

25

Zo

27

Ma

28

Di

29

Wo

30

5de lj.

Zwemmen

‘ONTBIJT–AAN–HUIS’ Inschrijven kan nog tot 15 november!
Zeker doen! (zie ‘Ouderraad’)
3de/4de/6de lj.

Zwemmen

1ste/2de lj.

Zwemmen

Speeltijd
Het is heel fijn om te zien hoe onze kinderen aangenaam samen spelen. Bij het gebruik van onze rustige speelplaats (kloostertuin), pleintje en grote speelplaats zien we dat onze kinderen op
de best mogelijke manier leren omgaan met elkaar. We leren dat we allemaal anders zijn en dat
dat helemaal oké is. Wanneer het toch eens misloopt wegens fysiek of verbaal geweld of niet
gehoorzamen naar juf, meester, middagmoeder … op de speelplaats of in de verkeersrij maken
we gebruik van een time-out. Time-out betekent dat de leerling tijdens een volgende speeltijd
nadenkt over wat er is gebeurd en over een herstelopdracht. Bij 3 time-outs wordt u als ouder
ook op de hoogte gebracht via de agenda. We merken nu al dat dit systeem de kinderen helpt
om te groeien in sociale vaardigheden.

Vervanging
Juf Elke gaat genieten van haar zwangerschapsverlof. Na de herfstvakantie wordt zij vervangen
door juf Laura. We wensen juf Elke een lieve en gezonde baby en een onbekommerd zwangerschapsverlof.

‘Scholencross’
Al onze leerlingen hebben fantastisch
gelopen. Een dikke proficiat!!
We behaalden 14 medailles!
De uitslagen vind je op deze link.
Foto’s kan je zien op de website
van de school.

‘Sponsortocht’
De leerlingen konden een mooi bedrag
inzamelen voor hun sponsortocht!
€ 3451,23
Grote dankjewel aan alle sponsors, kinderen,
juffen, meesters en sympathisanten!
We kijken al uit naar het nieuwe speelplaatsmateriaal dat aangekocht kan worden!

‘Oproep!’
Alle kinderen mogen,
indien mogelijk, een nieuwe
doos papieren zakdoekjes
meebrengen.
Dankjewel!

‘Ontbijt aan huis’
zondag 27 november 2022
Inschrijven kan tot en met 15 november via volgende website:
https://shop.stamhoofd.be/ontbijtactie-ouderraad-de-klimtoren
-de-waaier of door de qr-code te scannen
Betalen gebeurt bij voorkeur digitaal. Als u via bovenstaande
link bestelt, ontvangt u meteen uw betaalinstructies. Als u de optie ‘bancontact’
kiest, krijgt u nadien uw betaalinstructies via mail of kan u meteen scannen als u
die app hebt.
Indien u met een antwoordstrook inschrijft, kan u ook betalen via overschrijving
(op rekeningnummer BE39 7785 9614 8719 (met vermelding ‘ontbijt, voor- en
familienaam inschrijver, adres’).

