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Beste ouders, grootouders, …

We wensen u allen een zalige Kerst toe.

Fluohesjes.
Het is leuk om te zien dat de meeste kinderen dagelijks hun fluojasje
dragen! Proficiat! Zeker nu de dagen korten, is het belangrijk gezien te
worden in het verkeer!
Kersthappening.
Op donderdag 17 december 2015 kunt
u het rapport van uw kind komen
bespreken met de klasleerkracht.
Het oudercomité verwelkomt er die
avond alle ouders met een
kersthappening. Net zoals vorig jaar
wordt er een kerstrozenverkoop
gehouden. Wie geen tijd had om een
kerstroos te bestellen, kan er nog
steeds kopen tijdens de
kersthappening.
Om 18.00u wordt voor de kleuters een
herderstocht georganiseerd.
Ook de kinderen van het lager worden
op hetzelfde tijdstip verwelkomd voor
een filmvertoning.

- avond
De quiz-avond mocht dit jaar alweer op een grote
opkomst rekenen. 40 groepen hadden zich ingeschreven!! Het werd een fijne
avond waarbij een portie gezonde competitie niet aan mocht ontbreken.
Hartelijke dank aan de ouderraad voor de perfecte organisatie van deze
avond.
Studietoelage.
Denk eraan om uw studietoelage aan te vragen. Dit kan nog tot en met 1 juni
2016. Voor meer informatie verwijzen we graag naar volgende website:
www.studietoelagen.be of naar het volgende telefoonnummer 1700.
Aanvraagformulieren kunt u bij ons op school bekomen. Hiervoor kunt u zich
wenden tot het secretariaat.

Luizen op school.
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel
mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar
de ander overgebracht worden. Vandaar dat elke school jaarlijks gemiddeld
5 à 6 luizenplagen per jaar krijgt. Alle bevolkingsgroepen worden belaagd en
schaamte is hier dus absoluut misplaatst. Het is van het grootste belang dat
de aanwezigheid van luizen vroeg wordt opgespoord en behandeld. Op die
manier help je niet alleen je eigen kind, maar ook zijn of haar omgeving
(gezinsleden, klasgenoten, vrienden). Enkel als we allen samenwerken, kunnen
we de luis uit de school bannen. Daarom vragen we de hoofdharen van je kind
regelmatig te controleren op luizen. Verwittig altijd de school wanneer je
luizen en/of neten hebt gevonden bij je kind. Je kunt luizen het best
opsporen met de nat-kam-test. Een test die bij de wekelijkse wasbeurt
kan toegepast worden. Hoe je de nat-kam-test kunt toepassen wordt heel
goed uitgelegd in het filmpje dat je op het volgend internetadres terugvindt.
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/
Tijdig op school komen.
Kinderen leren veel op school. Dit leren start bij het
begin van de dag. Het onthaal is een heel belangrijk
onderdeel van de dag. Tijdens het onthaal krijgen de
kinderen een gevoel van geborgenheid en samenhorigheid.
De kinderen ervaren dat ze thuis komen in hun klas. Met
dit bericht willen wij u en uw kind aanmoedigen om elke
dag op tijd naar school te komen.
Advent
Tijdens de Advent komen de kinderen en de
leerkrachten wekelijks samen om die speciale periode
voor Kerstmis intens te beleven. We proberen er stil
te staan bij wat Kerstmis voor ons betekent. Zo
leven we beetje bij beetje naar het kerstfeest toe.
Dit doen we aan de hand van een korte bezinning, kerstliederen zingen,
poëzie beluisteren, duiding geven, sfeer brengen …
Vrijdagochtend 18 december om 8.45u vieren we dan met zijn allen de
kerstviering in de Onze–Lieve-Vrouwekerk. U bent er uiteraard ook van
harte welkom.

Zwemmen.
Vanaf 4 december is het de beurt aan onze school in
Ettelgem om op vrijdag te zwemmen. Al de klassen van
Oudenburg krijgen dan ter vervanging een extra uur
turnen. De nieuwe zwemperiode voor 2de-4de en 6de
leerjaar begint op 18.03.2016 en loopt tot het einde
van het schooljaar.
Het tweede leerjaar zwemt gratis.
Betalingen
Mogen we u vragen om de betalingen stipt te betalen. Indien er problemen
zijn, kunt u steeds terecht op ons secretariaat of bij de directeur op
afspraak.
Volgend jaar in de maand september organiseren we opnieuw bosklassen voor
het zesde leerjaar. De leerlingen van het vijfde leerjaar kunnen nu al een
spaaropdracht geven om te sparen voor die fantastische meerdaagse uitstap.
Indien u dit wenst kunt u het secretariaat contacteren.
Leerlingenraad voorstellen
Welkom aan de nieuwe leden van de leerlingenraad!! Zij vertegenwoordigen
de leerlingen uit hun klas.
Bij de eerste vergadering in november werden veel voorstellen en problemen
aangekaart. De leerlingenraad bracht ook verslag uit bij de directeur. Samen
met de directeur werden een aantal werkpunten vooropgesteld. De bedoeling
is dat de leerlingenraad bij de volgende vergadering werk maakt van deze
werkpunten.
Bent u nieuwsgierig naar de bezorgdheden van onze leerlingen? Ze hangen
binnenkort uit in de kleuterzaal.
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Verkeersdrukte op de parking en in het Stedebeekpad.
Mogen we jullie vriendelijk, maar met aandrang,
vragen om het Stedebeekpad en de parking
verkeersvriendelijker te houden en zeker niet op het
gras te parkeren.
In naam van de kinderen wensen we jullie hier erg
voor te danken.
Bedankt
Hartelijke dank om zo talrijk de punten van de SVS crossen te
sparen uit de Krant van West-Vlaanderen!!!!

Het leukste kwartiertje van de dag: voorleesweek.
Van 21 tot 29 november dompelden we de kinderen onder in de wereld van de
verhalen.
De voorleesweek is een jaarlijks terugkerende campagne
die volwassenen wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan
kleine en grote kinderen. Samen met kinderen in boeken
kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de
taalontwikkeling, maar is een plezier voor de kinderen. Een
moment van intiem en gezellig samenzijn. Dagelijks werd
er in de klas voorgelezen. Een grote dank u wel aan alle
ouders, grootouders, medewerkers van onze crèche
‘Oogappeltjes’ die vrijwillig zijn komen lezen in de klassen.

Gevraagd
Plastic dopjes van flesjes frisdrank
verdwijnen meestal in de vuilnisbak, of nog
erger, gewoon op straat. Wist u dat u met
een plastic dopje een goed doel kan steunen?
Spaar met ons mee, want het geld dat
hiermee verdiend wordt, besteden ze aan de
aankoop
en
opleiding
van
blindengeleidehonden. U kunt de dopjes gerust meegeven met uw kind. Zij
weten waar ze de dopjes kunnen deponeren.

Nieuwe data.
17/12/2015:
Rapportbespreking en kersthappening
18/12/2015:
Kerstviering 8.45u
21/12/2015 – 03/01/2016: Kerstvakantie
13/01/2016:
pedagogische werkdag – geen school voor de
kinderen
28/01/2016:
oudercontact kleuteronderwijs
8/02/2016 – 14/02/2016: krokusvakantie
2/03/2016:
pedagogische werkdag – geen school voor de
kinderen

De Boezo - Babbel
Ook kinderen zijn ongerust als ze in de media horen over aanslagen en
geweld. En daar willen ze het zeker met jou over hebben. Maar hoe praat

Hoe kan je met je
kind praten over
geweld en terreur
?

je als ouder met je kind over geweld en terreur? Doe dat op hun maat
met deze tips.
•

Blijf zelf rustig. Kinderen nemen de angst van ouders over.

•

Praat over de gebeurtenissen. Doe niet geheimzinnig of verberg
niets. Je kind voelt dat. Peil naar de wijze waarop ze het nieuws
interpreteren en stuur bij waar nodig. Vermijd extreem taalgebruik.
Blijf dus ook rustig in het kiezen van je woorden.

•

Laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien op tv,
gehoord, gelezen? Vertrek vanuit zijn behoefte: wil hij/zij praten, wat
wil hij/zij weten …?

•

Doseer de berichtgeving volgens wat je kind aankan. Geef enkel de
nieuwe informatie, laat niet permanent de extra uitzendingen zien.
Kan je nagaan wat je kind post op sociale media?

•

Laat je kind zijn gevoelens uiten. Door erover te praten, te tekenen
of schrijven geven kinderen een plek aan de gebeurtenissen. Dat
gebeurt ook in de klas. Hou mogelijk gedragsverandering
(slaapklachten, veranderd spelgedrag …) in de gaten.
Uit klasse voor ouders

www.vbshfamilie.be

059/265255
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