Schoolbestuur: V.Z.W. KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO DEINZE
Nieuwstraat 60, 9800 DEINZE
Instellingskenmerken school: 024562 211 2 44011 1 04

Schooladres: Oostkouterlaan 7
9800 Deinze (Petegem-aan-de-Leie)
Tel. 09/386.29.79 fax. 09/386.82.71
E-mail : directie@shpetegem.be
Op het web: www.shpetegem.be

Nieuwsbrief aan de ouder(s) 6 SHP
Deinze, eind januari 2019
Beste ouder(s)
Moet je die warmte voelen,
stap voor stap door stad
door dorp door jong door oud.
Ja, het klimaat verandert.

Wat onthouden we van januari?

Kriebelteam
Dank aan alle vrijwillige kriebel(groot)ouders die tijdens de eerste week na de kerstvakantie langs kwamen om de haren van
de kinderen na te kijken… Zij zijn opnieuw paraat in de week na de paasvakantie.

Aanplant bos deel 2 – 16 januari
De plantactie is goed verlopen, met dank aan alle helpende handen! En we staan zelfs in de krant… kijk maar op
https://www.hln.be/regio/deinze/leerlingen-sint-hendrik-planten-tweede-helft-schoolbos-aan~a019e35f/
Dank ook aan de ouderraad voor de financiële bijdrage bij de aanschaf van het plantgoed. We konden dit sowieso al aan een
mooie prijs bekomen, dankzij de subsidies van de Bosgroep Oost-Vlaanderen. Dank ook aan Klaartje voor het begeleiden van
de plantactie!

Pannenkoekenverkoop – 18-24 januari
Dank om onze school te steunen door het kopen van onze lekkere pannenkoeken! De opbrengst komt de kinderen binnenkort
weer ten goede… ze gaat naar de inrichting van de speelplaats en tuin.

Studiedag – 25 januari
De kinderen hadden die dag vrijaf, maar dat was voor de juffen en meesters geenszins het geval!
We verdiepten ons verder in de nieuwe leerplannen. Vanaf dit schooljaar stemmen we al heel wat lesconcepten af op ‘ZILL’.

Damiaanactie: dank je wel!
Dank je wel aan allen die een pakje kochten!
Wat het thema van de Damiaanactie dit jaar is? De kinderen van de derde graad kunnen je er alles over vertellen. Op 14
januari kwam immers een spreker het thema van dit jaar toelichten.

Inschrijvingen Kangoeroewedstrijd (volledig vrijblijvend): laatste kans
Er zijn al 45 kinderen ingeschreven voor de kangoeroewedstrijd op donderdagochtend 21 maart om 7.30 uur. We sluiten de
inschrijvingen af op vrijdag 1 februari. Wie nog wil deelnemen, schrijft zich dus snel in via het secretariaat of de
klasleerkracht… (2.50 euro cash meebrengen aub).
In de kijker

Veilig naar huis na schooltijd: veilig tot in de wagen
Mogen wij met aandrang vragen om bij het afhalen te parkeren op de schoolparking? Wij zien steeds vaker dat ouders
stationneren aan de overkant van de straat (waar parkeren verboden is) en in de wagen blijven zitten. De kinderen zien
hun ouder en lopen snel de straat over. Dit is een heel gevaarlijke situatie. Wij vragen dan ook om dit niet te doen. De
leerkracht moet toezicht houden aan de schoolpoort en kan op dat moment de kinderen niet oversteken.
Wie rond beltijd komt, wanneer het druk is rond de schoolpoort, kan ook parkeren aan de kant van Palaestra. Aan die kant is
het veel rustiger. Dit kan je afspreken met je kind.

Winterweer
Intussen is de winter echt van start gegaan. Ons 'winterplan' trad in actie.
’s Morgens tussen 8.00u en 8.15u worden de kleuters in de eetzaal opgevangen. Ouders brengen hen zelf naar daar. Op
de kleuterspeelplaats is er op dat moment geen toezichthoudende leerkracht! Die is binnen in de eetzaal, bij de kleuters. Om
8.15u komen de kleuters nog een kwartiertje naar buiten.
De kleuters gaan tijdens de speeltijd even buiten, maar gedurende een deel van de middag blijven zij binnen in de gang van
het kleuterblok en het differentiatieklasje. Op die manier zijn ze geen al te lange periode buiten.
Zorg dat ze goed gekleed naar school komen met wanten/handschoenen, een sjaal, muts, verschillende laagjes kledij, ...
Wat brengt februari ons?

3 februari – spelletjesnamiddag ouderraad
Wat is er leuker op een koude winternamiddag dan samen gezellig spelletjes spelen? Allen welkom, ingang GRATIS,
inschrijven NIET NODIG! Vrij in en uit tussen 13u en 17u30 in de eetzaal van onze school. Leuke gezelschapsspelletjes
onder begeleiding van de Struikrover. Ook aandacht voor peuters en kleuters met vertelhoek, parcours...

22 februari – 1 maart – Week tegen pesten
Pesten is nooit cool… tijdens de ‚Week tegen pesten‘ zetten we dit nog eens extra in de verf.

25 februari – 1 maart – Gekke week (1 maart: Carnaval op school)
Net als de vorige schooljaren mag het voor één weekje lekker gek op school… de apotheose komt op vrijdag 1 maart, met een
echte carnavalsdag. In de namiddag is er onder andere weer ‚SHP at the movies‘…
En de frietjes maken het natuurlijk helemaal ‚af‘! Meer info volgt in de brief in bijlage.

Belangrijke data voor de maand februari:
Zondag 3 februari Spelletjesnamiddag ouderraad
Spelcarrousel MOEV L3 namiddag in Palaestra
Maandag 4 februari Week van rapport 2
Week van rapport 2
VM: L6AC: Natuur en wetenschap: les rond chemie
Dinsdag 5 februari 19.30u: L56 studiekeuze secundaire scholen Deinze in Rekkelinge
Woensdag 6 februari Week van rapport 2
Donderdag 7 februari Week van rapport 2
Week van rapport 2
Vrijdag 8 februari VM: L6ABC: spreker Safer Internet Day
Dikke truiendag
VM: L6BC: Natuur en wetenschap: les rond chemie
Dinsdag 12 februari 20u: ouderraad
Zondag 17 februari Instapviering eerste communie Pauluskerk 9u
Maandag 18 februari Oudercontact L56
Dinsdag 19 februari Oudercontact L56
L34 toneel Crea voormiddag
Dinsdag 26 februari 9.30u peuteropendeurmoment
Donderdag 28 februari L2 toneel Crea voormiddag
Vanaf vandaag inschrijven broers/zussen/kinderen personeelsleden lager schooljaar
Vrijdag 1 maart 2019-2020
Met vriendelijke groeten, de directie en het schoolteam

