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KALENDER FEBRUARI
SPEL VAN DE MAAND: TIKKERTJE VERHOOG
Di 4
08:50
L1/2: Kronkeldiedoe
12:45
K3: PlastiekBERTRAND / Kopergietery
(De Grote Post)

Woe 5
Do 6

09:50
08:50
12:45

L5/6: Atelier
Generale repetitie musical
Bezoek blindengeleidehond

7 februari: MUSICAL
Di 11

08:50

Dikketruiendag

12 februari: Pedagogische studiedag= GEEN SCHOOL
Do 13
Vrij 14

Ma 17
Di 18
Woe 19
Do 20

Vrij 21

11:45

12:15
14:40
12:45
12:45
12:45
08:50
09:50
08:50
09:50
11:45
12:45
12:45

L5/6: Samenlezen
Start Vlaamse Week tegen Pesten
Valentijnsdag
Leerlingenraad
Lager: forum KIVA
L1: James D’O
L6: STEM-dagen Petrus & Paulus West
L6: Bezoek Petrus & Paulus College
L4: De Waanzinnige Boomhut Expo
L5/6: Atelier
Maria Lichtmisviering
K1AB + L6: kleutervoorlezen
L5/6: Samenlezen
Carnavalsfeest
K2: Bam! / Ultima Thule (De Grote Post)

24 februari – 1 maart: KROKUSVAKANTIE
MUSICAL vrijdag 7 februari
De leerlingen stellen op vrijdag 7 februari graag hun
musical ‘De DJ draait door’ voor. De musical gaat door in
de turnzaal van onze school. Er zijn twee voorstellingen:
om 13.30 u. en om 15.45 u. Mis dit niet, en bestel
tickets voor jezelf, je vrienden, je familie…!
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INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN
De inschrijvingen van NIEUWE leerlingen voor volgend
schooljaar gaan binnenkort van start. Wie kan vanaf
wanneer inschrijven?
- Broers en zussen: vanaf 2 maart 2020
- Vrije inschrijving: vanaf 17 maart 2020
Je bent tijdens de schooluren steeds welkom om je
kind in te schrijven! Past het beter na de schooluren,
dan maak je best een afspraak via 059 70 20 03 of
olko@skynet.be.

IEDEREEN OP TIJD OP SCHOOL?
WAAROM? DAAROM!
-

Het begin en einde van de dag zijn heel interessant: je kind hoort in het
startmoment wat het die dag zal leren en het leert zijn boekentas leegmaken.
Te laat komen is NIET LEUK voor je kind: je kind valt op, omdat het later
binnenkomt. Ook stoort je kind de start van de les, en dat is geen leuk gevoel.
Routine is belangrijk voor je kind: elke dag naar school komen, vanaf de
kleuterklas, is een belangrijke routine. Door je kinderen op tijd naar school te
brengen, toon je als ouder dat je school belangrijk vindt.

ELKE DAG OP TIJD KOMEN, HOE DOE JE DAT?

08:50
Kaaistraat 22
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1. Breng de kinderen op tijd naar bed! Uitgeslapen
kinderen zijn vrolijker, alerter en energieker.
2. Zet je WEKKER stiekem 10 minuten te vroeg,
zodat je wat speling hebt voor onverwachte
(weers-)omstandigheden.
3. Leg de KLEREN van je kind ’s avonds al klaar.
Dek de ontbijttafel al.
4. Leg schoenen, jassen, mutsen en sjaals op een
VASTE PLEK. Zorg dat het een gewoonte voor je
kind wordt om deze spullen altijd op dezelfde
plaats uit te doen als hij of zij 's avonds thuiskomt.
5. Vind een routine die voor het hele gezin
werkt. Als je van je kinderen elke ochtend
hetzelfde verwacht, weten ze beter wat ze moeten
doen en in welke volgorde.
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ONZE SCHOOL IS EEN KIVA-SCHOOL! www.kivaschool.be
Wij willen een fijne school zijn, waar pesten geen plaats heeft!
Elke maand gaan wij in de klas aan de slag met een KIVA-code:
een slagzin die duidelijk maakt waar we die maand de nadruk op
leggen. In februari is de KIVA-code: ‘We houden er rekening
mee dat pesten heel lang PIJN doet.’
Bij vragen of bezorgdheden over pesten kan je steeds terecht bij
de klasleerkracht of bij het KIVA-team: Juf An Feryn, juf Nadia
Surmont en juf An Decraemer.

GRIEP: VERMINDER DE KANS OP BESMETTING
Leer je kind een aantal simpele, maar belangrijke hygiënische
handelingen:
- Neus snuiten in PAPIEREN ZAKDOEKEN en die
onmiddellijk weggooien.
- Mond en neus bedekken als je niest en bij voorkeur
niezen op de arm in plaats van op de hand(en).
- Regelmatig HANDEN WASSEN met (gewone) zeep.
Zieke kinderen horen niet thuis op school. Ze voelen zich niet goed en zijn dus ook
minder in staat om actief aan het lesgebeuren deel te nemen. Daarom vragen we
jullie om zieke kinderen thuis te houden, zodat ze anderen niet besmetten

SPEELPLEINWERKING IN DE KROKUSVAKANTIE
Info van de brugfiguur: ann.verdonck@oostende.be – 0496 56 59 08

Van 24 tot 28 februari 2020 is het krokusvakantie. Dan is er ook weer
speelpleinwerking (de vroegere ‘Speelcompagnie’). Gaan jouw kinderen hier naartoe?
Lees dan de volgende informatie aandachtig, want er is heel wat veranderd!
ALLE kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking, moeten een UiTPAS
hebben. Deze kan je aanvragen in De Grote Post, bij de dienst ‘Jeugd’, bij de dienst
‘Toerisme’, in de ontmoetingscentra (ook kansentarief), bij het Sociaal Huis (ook
kansentarief), bij De Wegwijzer (enkel kansentarief).
Voor de krokusvakantie heb je DAGKAARTEN nodig. Deze kan je, zoals de vorige
jaren, kopen bij de Dienst Jeugd en in het Uitloket in de Grote Post. Vanaf de
paasvakantie zal er met een digitaal inschrijvingssysteem gewerkt worden. Hierover
krijg je later meer info. De meest actuele informatie vind je op:
www.oostende.be/speelpleinwerking-oostende
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