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Terugblik
Het spaghettifeest was erg geslaagd.
 Bedankt oudercomité voor het vele werk!
 Bedankt leerkrachten voor jullie inzet!
 Bedankt jongens en meisjes voor de kunstzinnige versiering!
 Bedankt ouders voor de heerlijke dessertjes én voor de grote opkomst!

Contactgegevens:
Basisschool De Lampion
Kerkstraat 14
1800 Peutie
Directeur : Kaatje Mariën
Tel.: 02 251 29 39
E-mail: info.lmp@kov.be
Website: www.kov.be

Leerlingenraad!

Helm op, Fluo top!

In de vorige Jozefgazet kwam al aan bod dat wij de
leerlingenraad op onze school erg belangrijk vinden.
Daarom gaven we al een overzicht van de
verkiezingsperiode. Deze is goed verlopen en ondertussen
hebben we al een eerste bijeenkomst achter de rug.

Na de herfstvakantie worden de dagen korter en
donkerder. We willen met de actie ‘Helm Op,
Fluo Top’ iedereen sensibiliseren om zich
zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven.

Op de schoolwebsite is ook een volledige pagina aan de
leerlingenraad gewijd.
 05/10 : Bekendmaking van de nieuwe leden van
de leerlingenraad door juf Kaatje en juf Sjouke.
Proficiat aan Tess, Linus & Lucas (L4), Lien, Klaas &
Xiana (L5) en Sam, Zita & Aurélie (L6)!
 19/10 : De eerste bijeenkomst van de
leerlingenraad was zeer vruchtbaar.

Mogen we je dan ook vragen om tijdens de
donkere maanden er op te letten dat jullie
kinderen zich zichtbaarder in het verkeer
begeven? De actie loopt van november tot
maart.
Elke dag dat je kind met fluo of met een helm
naar school komt, verdient je kind een sticker
voor op de stickerkaart.

Quizt je dat?
Op vrijdag 23 november 2018 (om 20 uur) organiseert de school haar allereerste Quizt je dat? , quizavond. De
affiche van de quiz bevind zich op de website van de school.
We stellen hierbij uiteraard niet enkel vragen i.v.m. de school maar zeker ook algemene kennisvragen.
Tussendoor zijn er optredens van 2 special guests.
De inschrijvingen voor de quiz komen snel binnen. Wil je erbij zijn? Schrijf je dan snel in!
Inschrijven kan enkel via mail : info.lmp@kov.be
Meer info vind je op de website.
Iedereen is heel erg welkom!

Verloren voorwerpen

MOS op school

We stellen vast dat er heel wat verloren voorwerpen op
zoek zijn naar hun rechtmatige eigenaar.

Het gras van onze tuin werd opnieuw
ingezaaid. Om het gras goed te laten groeien
mochten de leerlingen nog niet in de tuin.

We verzamelden al vele drinkbussen, truien,
brooddozen...
Daarom willen we jullie vragen om de zaken vooraf goed
te labelen. Zo kunnen juffen en leerlingen ervoor zorgen
dat dingen snel worden terugbezorgd.

Ondertussen hebben we ook loeppotjes, een
bijenhotel en nestkastjes besteld. Langzaam
maar zeker zal de tuin verder ingericht
worden zodat de kinderen volop kunnen
genieten van de groene tuin.

De verloren voorwerpen worden verzameld in plastic
boxen. Deze bevinden zich naast de metalen trap in de
doorgang van de nieuwbouw.

Personeelsweetjes
Wist je dat

 Juf An is een jaartje ouder geworden in
oktober. Hiep hiep hoera!

… heel wat mensen op het spaghettifeest hebben
deelgenomen aan de tombolawedstijd? Er zaten in het
totaal 600 pasta’s in de glazen pot.
De namen van de winnaars hangen vooraan op, proficiat!

 Een deel van het team volgde een cursus
over zelfregulerend leren (=leren leren).
De leerkrachten zullen deze inzichten
met de anderen delen tijdens de
personeelsvergaderingen.

... we in november weer een kerstrozenverkoop zullen
organiseren? De bestelde rozen kunnen op maandag 17
december tussen 15.30u-17.00u of op dinsdag 18
december tussen 7.45u – 8.30u opgehaald kunnen
worden

 Een deel van het team krijgt verdere
nascholing over het inrichten van een
taalbeleid.
Ook zij nemen deze inzichten mee naar
de personeelsvergaderingen.

… onze communicatie nu via mail zal gevoerd worden?
Enkel de gele briefjes zullen nog op papier meegegeven
worden.
… de kleuterjuffen de oudercontacten over twee
momenten zullen verdelen? Noteer dus alvast ook
Dinsdag 18 december als datum voor het oudercontact.
… het vierde leerjaar samen met juf Saskia een filmpje
heeft ingezonden om deel te nemen aan de STRAPDAGwedstrijd 2018? Ze hebben hierbij een praktijksessie Dode
hoek met een echte vrachtwagen gewonnen. Proficiat!
… we sinds kort een octopuspaal hebben om het begin
van onze schoolstraat aan te geven? Op gepaste
tijdstippen schuift de slagboom uit.

 We hebben sinds oktober een nieuwe
CLB – medewerker. Vanaf nu kunnen we
rekenen op de expertise van Sanne.
 Tijdens de soepmiddagen krijgen we
hulp van de mama van Billie en de mama
van Aya en Ali. Dankjewel!
 Op woensdag 21 november staat er een
pedagogische studiedag op de planning.
Het leerkrachtenteam zal zich die dag
verdiepen in het aanbieden van talig
onderwijs.
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Laatste dag van de herfstvakantie

Start actie ‘Helm op, fluo top’
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Zwemmen L2A + L3A + L5

Zwemmen L2B + L3B

Film in Bolwerk (jongste kleuters)

Zwemmen L2A + L3A + L5

* 12 december 2018 : Start proefwerken L3-L4
* 13 december 2018 : Start proefwerken L5-L6

Zwemmen L2B + L3B

Start aanmeldingsperiode ‘Broers en
zussen’
Pedagogische studiedag
Zwemmen L2B + L3B
Quizt je dat? (Quiz op school)
.

Zwemmen L2A + L3A + L5

Zwemmen L2B + L3B

