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MAANDKALENDER SEPTEMBER 2018
VERLOFDAGEN IN DE MAAND SEPTEMBER
wo 26 september: pedagogische studiedag
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Klas(sen)

Ouders KS+LS
KS + LS

KS + LS
L1 + L3 + L6

L1 + L6
L2 tot L6
L3
Ouders

Activiteit

Eerste schooldag: welkom! In het bijzonder aan de nieuwe leerlingen!!
Eerste postmap (voortaan elke week op dinsdag)

Ingevulde postmap terug aan school bezorgen (voortaan elke donderdag)
Zwemmen

Buurtpoets
Eerste Huistaakklas (vanaf nu elke ma – di – do)
Buurtpoets
19u40: open-deuren in de kleuterschool: voor wie graag een kijkje neemt na de
verbouwingen
20u: klassikale informatieavond (start om 20u in de turnzaal )

LS
L5
K3 + L2 + L4 + L5

KIVA-namiddag
Buurtpoets
Zwemmen

L4
Ouders
Ouders
Oud-leerlingen L6
LS
L1 + L3 + L6
KS + LS

Buurtpoets
20.30u: eerste ouderraadvergadering (iedereen welkom!)
20u: eerste schoolraadvergadering
12.30-14.30u: Terugkommiddag
12.10 – 13u: Leerlingenraad
Zwemmen
STRAPDAG: vandaag kom je liefst te voet of met de fiets naar school!!

L2
Ouders
L3
LS
KS + LS
L4
K3 + L2 + L4 + L5

Buurtpoets
20.30u: eerste vergadering Werkgroep Groen
Buurtpoets
Personeelsvergadering: geen huistaakklas
Pedagogische studiedag - vrijaf: opvang open van 7u30 tot 17u30
Buurtpoets
Zwemmen

Extra informatie bij de maandkalender
Zwemmen
Vanaf dit schooljaar zwemmen we om de veertien dagen op vrijdag, in het zwembad Plantin&Moretus. De kinderen
vertrekken meteen om 8u30 naar het zwembad. Fruit wordt nadien op school gegeten. Fruitdoosjes graag in de
boekentassen. Voor de kleuters zoeken we ouders die mee kunnen begeleiden. Je kunt je naam opgeven,
eventueel ook op de infoavond van 11/09.
Buurtpoets
Onze lagere school laat de buurt mee blinken! In samenwerking met Stadsmakers - stad Antwerpen zal elke klas,
gewapend met grijper, borstel en vuilzak, zwerfvuil verwijderen.
Ook de speeltuigen op de Dageraadplaats krijgen een grondige poetsbeurt.
Met deze actie geeft stadsmakers ook een financiële beloning, waarmee er nieuwe boeken voor de klassen
aangekocht zullen worden.
Di 11 september: klassikale informatieavond
We verwachten alle ouders van KS en LS op onze informatieavond. We komen samen in de turnzaal. Om 20u stipt
starten we met een informatiegedeelte over de school (wie is wie?, vernieuwingen, accenten, …). Nadien ga je met
de klasleerkracht naar de klas, waar je informatie krijgt over de klaswerking en –afspraken. We sluiten de avond af
met een gezellig drankje in de minimirakelklas. Om samen op het nieuwe schooljaar te klinken!
Wie graag een kijkje neemt in onze vernieuwde kleuterklassen, is welkom vanaf 19u40.
Do 13 september: KIVA-namiddag
We werken dit schooljaar verder met het anti-pestprogramma ‘KIVA’. Tijdens deze eerste KIVA-namiddag zullen we
in de hele lagere school werken aan een positieve groepssfeer.
Ma 17 september: ouderraad
Ongeveer maandelijks vergadert de ouderraad om het schoolleven te ondersteunen. Tijdens deze vergadering
werken we praktische activiteiten uit, bespreken we de werking van de schoolraad en de werkgroepen en staan we
bij inhoudelijke puntjes stil. De ouderraad staat telkens open voor elke ouder. Voel je welkom om aan te sluiten!
Een speciale warme uitnodiging voor de ouders van K1A en K1B! We hebben je er graag bij… Voorzittersduo Ann
en Katrijn zitten weer boordevol ideeën en enthousiasme!

Belangrijke datums oktober
Maandag 1 oktober t/m vrijdag 5 oktober: Ardennenklassen voor L5 en L6
Maandag 8 oktober: vrijaf - opvang open van 7u30 tot 17u30
Woensdag 10 oktober t:m vrijdag 12 oktober: Sportklassen voor L1 en L2
Dinsdag 16 oktober (20u): tweejaarlijkse informatieavond voor ouders over axenroos
Zondag 21 oktober (NM): herfstwandeling met ouders en kinderen: uitnodiging volgt…
Dinsdag 24 oktober (19.30u): klassikale informatieavond L1 (opvolging)

