SCHOOLINFO JUNI 2017

Juni, de maand van de apotheose !
Beste ouders
Muziek is een verbindende factor tussen mensen.
Dit is ook zo op onze school.
We groeien stilaan toe naar ons schoolfeest.
Het wordt een totaalgebeuren waar we elkaar zullen
Liefdevolle God,

vinden door samen muziek te maken en het samen

We bidden

beleven van een WIJ-gevoel in woord, dans en muziek.

dat muziek ons altijd op sleeptouw mag nemen.
Zoals een gospelsong,
enthousiasmerend, lovend en dankend,
troostend en biddend, smekend en vragend.
Maar altijd gericht op een ander,
voor een ander,
samen met een ander.

Dan worden verschillen een verrijking

en samenzang een versterking.
Dan maken we een verbinding
met groot en klein, jong en oud,
met zwak en sterk,
met wat echt wezenlijk is.
Zo komen we misschien in verbinding met U,
de componist van het levenslied.
Amen.

We nodigen jullie van harte uit voor het schoolfeest op
zaterdag 24 en zondag 25 juni !

Bouwwerken
In maart brachten we het nieuws dat het bouwdossier en de financiering voor de renovatie van het sanitair blok
in de kleuterschool eindelijk de goedkeuring vanuit de overheid kreeg.
De werken zijn door Agion gegund voor een bedrag van €83.000 ( zonder BTW). Hiervan wordt 70% gesubsidieerd door de overheid en de resterende 30 % wordt door de VZW Parochiale Scholen Sint-Denijs betaald.
Enkele jaren geleden werden extra fondsen verzameld. Het bedrag dat is opgehaald via de baksteenrekening en
een flinke tussenkomst van de VZW Parochiale Werken zullen mede dienen om de 30% van de bouwkosten mee
te betalen.
Binnenkort starten de afbraakwerken. We zijn heel dankbaar dat we hierbij beroep kunnen doen op de ouderraad die een stevig handje wil toesteken.
26 juni worden de opbouwwerken op gang gebracht. Om alles vlot en veilig te laten verlopen tijdens de laatste
weken van het schooljaar treffen we de nodige voorzieningen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.
Het is de bedoeling om tijdens de zomermaanden ( en dus ook het bouwverlof) hieraan door te werken. We hopen dat tegen de start van het nieuwe schooljaar, op vrijdag 1 september, de kleuters gebruik kunnen maken
van het nieuwe sanitair.
Bij het schoolfeest zullen de plannen van de bouwwerken te bezichtigen zijn, en dit zowel op de kleuterschool
als de lagere school.
Even jullie aandacht !
Op 26—27 en 29 juni zal er geen studie meer zijn. Wij namen reeds contact
op met de buitenschoolse opvang zodat jullie kinderen daar zeker terecht
kunnen.
Op donderdag 29 en vrijdag 30 juni zijn er geen warme maaltijden meer te verkrijgen.
We vragen dan ook dat alle kinderen die blijven eten op donderdag zeker hun boterhammen en water meebrengen.
Familienieuws
Overlijden

Mevr. Cecile Scheire, mama van moeke Karolien Dhooghe
Mevr. Rachel Buyle, overgrootmoeder van Dries (4A),Pepijn (6B), Esther(3B), Jinthe (5B)
Dhr. Henri Vispoel , overgrootvader van Céril en Marie (K1A)
Mevr. Rita Meuleman, tante van juf Joke (K1A)
Aan de familie van de overledenen wensen we veel sterkte toe.
Geboorte

Justin, broertje van Dylan (K1B)
Proficiat aan de ouders en broer Dylan !

“Bodymap” op onze school
De bodymap oefeningen zijn belangrijk om vlot te leren schrijven, rekenen, lezen en zich goed te kunnen concentreren.
Tijdens de bewegingslessen in de kleuterschool worden al héél wat bodymap oefeningen gegeven. Maar we willen jullie,
als ouder, ook regelmatig een oefening aanbieden.
Het is de bedoeling dat de oefeningen zoveel mogelijk herhaald worden, indien mogelijk elke dag.
Veel plezier ermee……

Dit is een oefening voor 3 jarigen.

Neem 2 bekers mee in bad. Vul één beker met water
en giet dit over in de andere beker.
Probeer niet te morsen. Doe dit verschillende keren na elkaar.

Dit is een oefening voor alle leeftijden.

Ga op je rug liggen. Strek je armen boven je hoofd en rol
drie keer traag naar links en daarna drie keer traag naar rechts.

Te verwachten voor schooljaar 2017-2018
Joepie ! Vanaf september zullen we in het 1e leerjaar beschikken over digitale borden. Dankjewel aan de ouderraad voor het ruggesteuntje zodat we hiermee van start kunnen gaan.
In de lagere school starten we volgend schooljaar met een nieuwe wiskundemethode, namelijk Wiskanjers !
Uiteraard wordt het eerst zomervakantie voor de kinderen en de leerkrachten.
Enkele data liggen reeds vast voor volgend schooljaar :
Lokale verlofdagen : dinsdag 19 september 2017—maandag 30 april 2018
Pedagogische studiedagen (en dus vrijaf voor de kinderen): woensdag 4 oktober 2017, 28
februari 2018 en 21 maart 2018.
Plechtige communie : zaterdag 21 april 2018
1e communie : zondag 6 mei 2018
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Vrijdag

2

KS
L6

Sportdag
Zwemmen

Maandag 5

KS-LS

GEEN SCHOOL PINKSTERMAANDAG

Dinsdag

KS-LS

GEEN SCHOOL FACULTATIEVE VERLOFDAG

L3
L4
KS
K1A K1B
K1A K1B
L3B

Zwemmen om 8u10 op school
Zwemmen
Herhaling themalied
Schooluitstap naar Bospark-Lokeren
Medisch schooltoezicht op school
Bib

11

KS-LS

Vaderdag

Maandag 12
Dinsdag 13

K3
L2
K2A
L1 L2
K2B
L1 L2
K1B
L5
L6

Bib
Bib
Medisch schooltoezicht in de voormiddag
Zwemmen
Medisch schooltoezicht in de voormiddag
Uitstap naar Puyenbroeck-Wachtebeke
Medisch schooltoezicht op school
Zwemmen
Uitstap Technopolis en De Nekker

6

Woensdag 7

Donderdag 8
Vrijdag
9

Zondag

Woensdag 14
Donderdag 15
Vrijdag

16

Dinsdag

20

LS

Geen studie wegens personeelsvergadering

Zaterdag

24

KS-LS

SCHOOLFEEST + AANSLUITEND BARBECUE

€ 4,5
€2

€2
€2
€ 11

€2
€5
€2
€ 22

Optreden van klas K1A-K2A-K3B-L1A-L2A-L3B-L4B-L5A-L6A
Zondag

25

KS-LS

SCHOOLFEEST
Optreden van klas K1B-K2B-K3A-L1B-L2B-L3A-L4A-L5B-L6B

Maandag 26
Dinsdag

27

Donderdag 29
Vrijdag

30

LS
Geen studie
LS
Oudercontact
KS-LS
Klas uit— klas in
LS
Geen studie
LS
Afscheidsreceptie zesde leerjaar
LS
Geen studie
LS
Eucharistieviering
LS
Rapport
Halve dag school => de vakantie begint om 11.45u

