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Spel van de maand:
CHINESE MUUR
(speluitleg in inkomhal)

Di 5
Do 7
Ma 11
Di 12
Woe 13
Do 14
Vrij 15

08:50
09:00

Ma 18
Woe 20

09:00
13:30

09:00
08:50
13:00

15:00

Forum KIVA
K3 – L1: Luistervinken met de klas
Wapenstilstand = geen school
GEEN huiswerkklas
Bezinning
K2: Sea Life
L1 - L6: ‘Annie, de musical’

L6: Workshop ‘Red een leven’
L5/6: Zweminstuif (Stedelijk Zwembad Oostende)
NIEUW!!! Inschrijven via de link
L1 – L4: Fun in the pool (Stedelijk Zwembad
Oostende)

Vrij 22
Ma 25

Woe 27
Do 28
Vrij 29

12:15
12:45
08:50

09:50
08:50
12:45
14:40

NIEUW!!! Inschrijven via de link
Leerlingenraad
L2: Lichaamsexpressie
L5: American Games (Stedelijke Sporthal
Oudenburg) met aansluitend bezoek Romeins
Museum
K1AB + L5: Kleutervoorlezen
Luizenscreening
L1: Lichaamsexpressie
L1 – L6: Verhaal ‘Samen solidair tegen
armoede’

2 – 6 dec
5 dec

L3 – L6: Herhalingsweek
Bezoek Sinterklaas

9 – 13 dec
19 dec

L3 – L6: Proevenweek
Oudercontact + kerstbar
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NASCHOOLSE OPVANG
juf Micheline / 059 70 20 03

De naschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
betalend vanaf 16.00 u. Wij kunnen geen uitzondering maken voor 5 of 10
minuten. De opvangjuf krijgt dan ook de opdracht om vanaf 16.00
u. te registreren wie er in de opvang blijft.
Wij hopen op jullie begrip. Met vragen of bedenkingen ben je steeds
welkom bij directeur Katrien: katrien.rotsaert@olko.be / 059 70 20 03.
IS JE KINDJE ZIEK?

Sommige kinderen komen naar school als ze ziek zijn. Dit is geen goed
idee, want zieke kinderen hebben rust nodig en kunnen bovendien andere
kinderen besmetten. We willen jullie dan ook vragen om zieke
kinderen thuis te houden.
De huisarts kan een briefje geven om je afwezigheid te verantwoorden bij
je werkgever, de VDAB of de inburgeringscursus.
Indien je opvang zoekt voor je zieke kindje, kan je terecht bij je
ziekenfonds. Brugfiguur Ann kan je hierover meer informatie bezorgen.
KERSTBAR: VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Tijdens het oudercontact van 19 december 2019 organiseren wij
vanaf 15.30 u. een kerstbar in de inkomhal. Daarvoor zoeken we nog
hulp van vrijwilligers. Kun jij ons een handje helpen? Laat het even weten
aan
de
klasleerkracht
of
aan
brugfiguur
Ann
Verdonck:
ann.verdonck@oostende.be - 0496 56 59 08
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FACTUUR OKTOBER
olkosec@oostende.be – 059 70 20 03

De factuur van de periode 23 september t.e.m. 21 oktober werd op 24
oktober meegegeven. Contacteer juf Daina (secretariaat) gerust bij vragen.
VOORLEESTIPS VAN ZOCO NATHALIE
nathalie.tavernier@olko.be / 059 70 20 03

Voorlezen motiveert kinderen om zelf te leren lezen. Reserveer daarom
een dagelijks voorleeskwartier thuis. Maar hoe kies je een goed boek?
1.
2.
3.
4.
5.

Alles kan: strips, tijdschriften, boeken …
Vertel verhalen die je zelf ook graag hoort.
Kies boeken met sprekende personages en knappe illustraties.
Overleg met kinderen: waarover willen ze graag een verhaal horen?
Bekijk het boekenaanbod in de bibliotheek en vraag raad.

INZAMELACTIES

Onze school doet mee aan de inzameling van gebruikte batterijen
op school! Voor elke kilo batterijen krijgen we een punt. De
gespaarde punten kunnen we inruilen voor nuttig didactisch
materiaal, toffe uitstapjes …
Mogen wij daarom vragen om zo veel mogelijk lege
batterijen in te leveren vóór 24 november?
Onze school is een inzamelpunt voor plastic dopjes. De dopjes
worden verkocht aan een recyclagebedrijf. Met de opbrengst worden
puppy’s aangekocht en opgeleid tot blindengeleidehonden. In de
volgende maanden krijgen we een blindengeleidehond op
bezoek!
We verzamelen ook kiwi-stickers van Zespri op school! Voor 20 kiwistickers krijgen we 1 bal. We willen graag 20 ballen en hebben
daarvoor 300 kiwi-stickers nodig. Breng je stickers vóór 13
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december mee naar de turnles en kleef ze op de poster!
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