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Nummer 1 herfstvakantie

Van de directeur…
Het eerste stuk van het schooljaar zit er al weer op. Ondanks de nog steeds zomerse temperaturen zien we de blaadjes van de bomen vallen : de herfst staat voor de deur. En die wordt ingeleid door de herfstvakantie natuurlijk.
Terugblikkend op de afgelopen 2 maanden wil ik jullie nog bijzonder danken voor de talrijke opkomst voor onze toveraarstocht, dit jaar een betoverende lichtjestocht. Uit de reacties te horen waren de kinderen heel enthousiast. Sommige van u hadden het misschien wat griezeliger gewild, maar dat was niet onze bedoeling. Onze pannenkoekenzondag was weer een groot succes. Geen record deze keer, maar met bijna 2200 verkochte pannenkoeken kon deze
editie duidelijk velen van jullie bekoren.
De komende weken rekenen we alweer op uw steun. Onze leerlingen van het zesde leerjaar trekken in november
weer de straat op om truffels en koekjes aan de man te brengen. Ook deze actie kan reeds terugkijken op een lange
traditie. De opbrengst laat ons toe om jaarlijks voor het zesde leerjaar een skireis naar Oostenrijk in te richten. Onze jongens en meisjes hopen op uw gulle steun.
Dit schooljaar starten we in Iddergem ook de werkgroep GRAS op : dat staat voor GRoene Avontuurlijke Speelplaats.
De werkgroep kwam reeds een eerste keer samen en zal de komende maanden verder brainstormen en alle geledingen van de school daarbij betrekken, bevragen en informeren. Misschien wilt u wel mee helpen aan de realisatie. Ook
dat zou heel fijn zijn. De eerste uitvoeringen zijn echter pas voor volgend schooljaar.
Aan iedereen een fijne herfstvakantie gewenst. Na de vakantie komen we weer in de donkerste periode van het jaar
terecht. Denk aan je zichtbaarheid ’s morgens en ’s avonds op weg naar of van school. Een fluohesje kan wonderen
doen.

Klasnieuws
Bent u nieuwsgierig naar wat er de afgelopen maanden allemaal in de klassen te doen was? Wilt op de hoogte blijven van de nakende activiteiten ? Klik op onderstaande knop om rechtstreeks naar het webportaal te gaan van waar
u rechtstreeks naar de weblog van uw klas naar keuze kunt gaan.

Vakantie en vrije dagen
Herfstvakantie : maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november
Pedagogische studiedag : vrijdag 23 november
Kerstvakantie : van maandag 24 december tot en met zondag 6 januari

Geplande activiteiten

LAGERE SCHOOL
Maandag 12 november : Het huis van de Sint L1A +B
Maandag 19 november : Vleermuizenroute L1A + B
Donderdag 22 november : einde truffelactie
Dinsdag 27 november : Het huis van de Sint L2
Donderdag 4 december : infoavond skiklassen 19u30
Maandag 10 december : toneel L5A, L5B en L6
Maandag 10 december : Chocoladetempel L3

KLEUTERS
Maandag 26 november : Het huis van de Sint
groene en rode klas
Donderdag 29 november : kleutersportdag
alle kleuters

Zwemmen groene en rode klas
Woensdag 7 november
Woensdag 5 december
Woensdag 12 december : L4

Bevraging

Maandag 17 december : L3, L5A, L5B en L6

Beste ouder,
De ouderkoepels GO!ouders, KOOGO en VCOV willen graag jouw mening horen over het ondersteuningsmodel.
Ook als je kind geen extra ondersteuning nodig heeft op school, vinden ze het fijn dat je deelneemt.
Via deze link kom je bij de anonieme bevraging.
De resultaten van deze bevraging zullen voorgelegd worden aan het departement onderwijs en het kabinet van de
minister.
Wil je meer informatie over het ondersteuningsmodel? Deze vind je hier.
Alvast hartelijk dank om je stem te laten horen!
De directie en het schoolteam.

