Jozefgazet
April 2019
Terugblik
De voorbije maand stelden we het ‘klimaat’ extra in de kijker. Zo gingen er klassen naar de milieuboot en
werden er zwerfvuilwandelingen ondernomen.
Tijdens deze wandelingen waren we zelf verbaast van de grote hoeveelheden die we ophaalden!
Mogen we ook van jullie vragen een extra inzet te doen voor het milieu?
Dit kan je doen door je motor af te zetten als je je kinderen komt brengen of ophalen.
Contactgegevens:
Basisschool De Lampion
Kerkstraat 14
1800 Peutie

Kunstproject

Directeur : Kaatje Mariën

Tel.: 02 251 29 39
Na de vakantie (30 april) zal ons kunstproject van start gaan.
E-mail: info.lmp@kov.be
Website: www.kov.be
We starten die dag met een megamix waarbij de kinderen vanaf K2 t.e.m. L6 zullen
samenwerken.
Wat de kinderen die dag zullen doen is nog een groot geheim.
Wel is zeker dat het 14 dagen lang een boeiend project zal zijn met vele ‘kunstactiviteiten’. De
leerkrachten werken tijdens die week zoveel mogelijk geïntegreerd. Dit wil zeggen dat we trachten kunst
aan zoveel mogelijk vakken te koppelen: wiskunde, taal, wereldoriëntatie wordt allemaal betekenisvol
bekeken.

Personeelsweetjes







Wisten jullie dat meester Neil in een
toneelproductie heeft meegespeeld
over de tweede wereldoorlog. We
gingen met heel wat collega’s kijken en
vonden het een zeer pakkende
voorstelling.
Juf Julie zal vanaf 30 april voltijds
hervatten op school!
Juf Annelies van Infano zal niet meer te
zien zijn op onze school.
Zij zal een andere uitdaging aangaan.
In maart zongen we ‘happy birthday’
voor juf Christelle.

Save the date
Op zaterdag 22 juni houden we ons
schoolfeest. Houd dit moment zeker vrij in
jullie agenda want het belooft weer super
te worden! Dit jaar zijn we zelfs met een
barbecue van de partij!
Denk je dat je ons zou kunnen helpen met
enkele materialen, dan mag je dit steeds
laten weten aan de school.
Wij denken hierbij aan
koelwagens/koelkisten/
warmhoudapparatuur/…

Wist je dat

Verloren voorwerpen

… juf Julie vanaf de paasvakantie samen met juf Renée de
instapklas zal leiden?
… er al heel wat kilo’s batterijen verzameld werden? In de
plaats hiervoor krijgen we als school extra punten
waarmee we speelgoed kunnen aankopen.
… de leerkrachten de komende maanden eens een kijkje
gaan nemen bij elkaar in de klas? Zo leren ze de
klaswerking van elkaar kennen en kunnen ze beter op
elkaar afstemmen.
… De klassen van K3 die volgend jaar naar L1 gaan nog
eenmaal gemixt zullen worden volgend schooljaar? Hierbij
houden we rekening met jongens/meisjes, ontwikkeling en
vriendjes.
… de paasklokken ons ook dit jaar niet zullen vergeten?
De paaseitjes zullen geraapt worden aan de
voetbalterreinen.
… Als je kind 21 dagen niet op school aanwezig kan zijn
wegens ziekte, je dan beroep kan doen op onderwijs aan
huis? Mocht deze situatie zich voordoen, mag je steeds de
school contacteren.

We stellen vast dat er al heel wat
verloren voorwerpen zijn die op zoek
zijn naar hun eigenaar. Zo
verzamelden we al verschillende
drinkbussen, truien, brooddozen,... De
verloren voorwerpen liggen in bakken
onderaan de trap van de nieuwbouw.
Neem er zeker eens een kijkje als je je
kind komt ophalen! Overgebleven
kledingstukken schenken we aan een
goed doel...
Mogen we jullie ook vragen om de
materialen van je kind vooraf goed te
labelen. Zo kunnen we alles
gemakkelijker aan de eigenaar
terugbezorgen.

Oproep
-

-

We merken dat de straatkant er vaak vuil bij ligt. Hondendrollen versieren het
trottoir. Mogen we vragen dat jullie hier extra attentie op te doen? Eventueel
mensen aan te spreken? Het is haast onmogelijk om ook het trottoir iedere dag te
vegen.
Indien jullie verkleedkledij hebben die jullie kind niet meer aandoet, mogen jullie
steeds aan de verkleedkoffer van de school denken.
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Toneel L3
Olifantenlied voor kleuterschool

Zwemmen L1A/L2A/L3A
Leerlingenraad
Bezoek aan VTM – nieuws L4
Zwemmen L2B/L3B
Rapport dagelijks werk

Pasen
Paasmaandag
Paasviering en Pasen op school
Zwemmen L1A/L2A/L3A
Buitenspeeldag!
Meester op de fiets L1A/L1B/L2A

