NIEUWSBRIEF NIEUWJAAR - PASEN
Het nieuwe jaar...
Mag ik jullie het beste wensen voor het nieuwe jaar!
Vele momenten van plezier in familie- of vriendenkring, een goede gezondheid voor al wie
jullie lief is en een jaar zonder al te grote zorgen.
Onze school maakte ook de overgang van oud naar nieuw en dit nieuwe jaar wordt hopelijk
een voltreffer op vele domeinen: zo hoop ik om nu eindelijk de verbouwing aan het sanitair
in Polderkind te mogen starten en na de nieuwe deuren ook de gangen af te werken met
een mooi laagje verf.
Deze verfraaiing of verbouwing heeft natuurlijk weinig met het echte onderwijs te
maken. Toch willen we dat de leerlingen zich goed voelen in onze school, een proper
sanitair en frisse gang helpen hier ongetwijfeld bij.
Wat het echte onderwijs betreft: eind deze maand worden er bij alle kinderen van de lagere
school opnieuw LVS-testen afgenomen, dit voor wiskunde en voor spelling. Via het
leerlingvolgsysteem volgen wij deze prestaties en kunnen we bijsturen waar nodig.
Hiernaast staan alle leerkrachten weer paraat om het beste van zichzelf te geven om elk
kind zo dicht mogelijk bij zijn of haar maximum te brengen.

Een belangrijke dag voor de school...
Op donderdag 1 februari 2018 worden alle kinderen van de kleuter en lagere school
‘geteld’. Op basis van dit cijfer worden de omkadering en de financiële middelen voor
schooljaar 2018 – 2019 berekend.

Indien jullie kinderen kennen die voor deze datum 2,5 jaar worden en nog niet
ingeschreven zijn, laat dit zeker weten.
Onze school heeft folders liggen, als jullie deze kunnen verdelen op interessante plaatsen,
bewijzen jullie de school hier een grote dienst mee.
Als jullie ouders kennen die een bezoek willen brengen, dit is elke dag mogelijk. Wij
hebben geen speciale opendeurdag, elke dag kan een individueel bezoek plaatsvinden.

Schoolfeest...
Op zondag 18 maart gaat ons schoolfeest door. Veel mag ik er nog niet over vertellen maar
dat de kinderen zullen optreden is al een zekerheid.
Meer informatie volgt snel…

Ouderraad
Wisten jullie dat de ouderraad ook een eigen Facebookpagina heeft? Als je ‘ouderraad
Westkapelle’ in de zoekbalk intikt, kom je op hun pagina terecht. Daar op ‘vind ik leuk’
klikken, zorgt er voor dat je op de hoogte blijft van alle activiteiten.
In maart organiseert de ouderraad hun paaseierenverkoop, altijd leuk om in deze periode
in huis te hebben!

Vrijwilligers...
Als school kunnen we niet zonder: Patrick, Martine, Liliane, …
Wij zijn op zoek naar mensen die met de middagdienst kunnen helpen. Ook wie in nood
eens sporadisch wenst bij te springen, geef zeker je naam door!
Een gepaste vergoeding wordt via het nieuwe wijk-werken of via de vrijwilligerswerking
uitbetaald.

Studie...
Voor de kinderen van de lagere school is er op maandag, dinsdag en donderdag studie
voorzien. Deze gaat door van 16.00 – 16.45. Nadien sluiten de kinderen aan bij de
naschoolse opvang.
Op maandag gaat de studie door in Polderkind, na de studie worden de kinderen die in de
naschoolse opvang blijven, met een begeleide rij naar Windekind gebracht.
Op dinsdag en donderdag gaat de studie door in Windekind.
Er is geen studie op:
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Andere interessante data...
Maandag 8/1: Elke maandag niveaulezen voor L12W.
Dinsdag 9/1: 2BKW – 3KW: Magritte
Dinsdag 9/1: L12W - Kronkeldidoe
Donderdag 11/1: L34W: Toneel ‘Toen vader een struik werd’.
Woensdag 17/1: Tweede graad: Tussen 4 vuren.
Donderdag 18/1: L6W: Infomoment CLB.
Donderdag 18/1: L56W: Toneel ‘Tweepeeka’.
Vrijdag 19/1: K3W - L1W: Integratie.
Dinsdag 23/1: K12W: Hopsakee.
Dinsdag 23/1: L56W: Peterschap Beelden in de stad.
Dinsdag 23/1: L1W: Medisch ondezoek.
Vrijdag 26/1: pedagogische studiedag
Dinsdag 27/2: L12W: Toneel: ‘De voelmachine’.
Maandag 29/1: K3W: Medisch onderzoek.
Woensdag 7/2: Derde graad: Unihockey.
Dinsdag 27/2: L12W: Toneel.
Vrijdag 2/3: K3W - L1W: Integratie.
Dinsdag 6/3: L56W: Film: ‘ De ark of NoWay’.
Donderdag 8/3: L12W: Toneel: ‘Siv gaat logeren’.
Donderdag 8/3: Sober maal Windekind.
Maandag 12/3: K23W: Rollebolle.
Zondag 18/3: Schoolfeest
Dinsdag 20/3: 1KW – 2AKW – 2BKW – 3KW: Film: ‘Rintje’.

Dinsdag 27/3: PK1W: Toneel: ‘De kleine Jonas’.
Woensdag 28/3: Tweede graad: Kidstennis.
Maandag 30/4: facultatieve vrije dag
Zondag 27/5: Vormsel
Zaterdag 2/6, 11.00: Eerste communie
Dinsdag 26/6: overgang derde kleuter
Donderdag 28/6, 19.00: afscheid zesdes
In dit overzicht zijn de klassikale activiteiten tot aan de paasvakantie en de grote
jaarlijkse zaken opgenomen. We hebben nog geen bevestiging van alle klasuitstappen,
deze lijst is dus niet volledig.

