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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 3 SHP
Deinze, eind oktober 2018
Duister valt de ochtend
de dag binnen.
Het jaar ligt weer
te rusten.
Traag maakt de avond
onze dagen korter.
Donker maakt ons leven
weer wat lichter.

Beste ouder(s),
Hier volgen enkele belangrijke data voor de derde schoolmaand van 2018-2019:

Vakantie – 29 oktober t.e.m. 2 november
Volgende week is het herfstvakantie, met op 1 november Allerheiligen en 2 november Allerzielen. We maken even de tijd om
onze dierbare overledenen te herdenken.

Koekenverkoop – 16-23 november
De heerlijke klaaskoeken worden ondertussen een jaarlijkse traditie. De sint komt op donderdag 6 december op school. De
opbrengst van de klaaskoekenverkoop mogen de sint en de pieten integraal besteden aan geschenken voor de leerlingen van
de school. Met een aparte brief kan je de koeken bestellen. Op vrijdagmorgen 30 november zullen de koeken worden
geleverd. Vergeet niet die dag een doos of plastiekzak mee te geven met uw kind. De kinderen danken je alvast voor je
steun!

Oudercontact – 13 en 15 november voor kleuter, 26 en 27 november voor lager
We nodigen je als ouder van harte uit naar het eerste individueel oudercontact. Met de aparte brief die wordt bezorgd, kan
je hiervoor inschrijven bij de leerkracht.

Buitengloed – warm speelplaatsfeest ouderraad -25 november
Cosy comfortfood, knusse kampvuurtjes, sfeervol samenzijn
Volwassenen 18 euro voor 4 gerechtjes, kinderen 9 euro voor 2 gerechtjes
Inschrijven voor 14 november via www.ouderraadshp.be/activiteiten.html

Het volgende willen we nog even in de kijker zetten:

Afhalen kleuters tijdens verbouwing turnzaal en lokalen – week van 5 november
Tijdens die week zullen de kleuterklassen niet toegankelijk zijn via de poort naast de turnzaal. De kleuters zullen in die week
moeten afgehaald worden via de veelkleurige hoofdpoort. Dit zal vermoedelijk enkel zo zijn tijdens de week van 5 november.
We hopen dat de werken daarna afgerond zullen zijn.

Dank aan de ouderraad
Ook dit jaar verraste de ouderraad alle personeelsleden van de school op een heerlijk ontbijt, ter gelegenheid van de ‘dag
van de leerkracht’. Je zag die ochtend ook enkele ouders het speelplaatstoezicht voor hun rekening nemen… Dit wordt een
mooie traditie. Dank je wel!!

Nieuwe structuur - CLB Deinze stelt zich voor en medische consulten: veranderde contactmomenten
Zie bijlage

Zwemgerei
Wij willen er graag op aandringen om het juiste zwemgerei mee te geven op de zwemdag van uw kind. Te veel kinderen komen
zonder zwemgerief naar school, dit zorgt voor ongeruste kinderen, veel telefoontjes op het secretariaat…
Graag het volgende meegeven:
een zwembroek (geen zwemshort) voor de jongens, een badpak in 1 stuk voor de meisjes,
een (blauwe) badmuts: kan op school aangekocht worden (3 euro),
2 handdoeken (één voor de voeten en één voor het lichaam).

Foto’s op schoolwebsite en Gimme
Er staan nog foto’s van vorig schooljaar op onze schoolwebsite. Ze worden na de herfstvakantie weggehaald. Wie nog foto’s
wil bekijken of afhalen, kan dat nog doen tot eind oktober.
Vanaf dit schooljaar kan je de foto’s van je kind per klas bekijken via Gimme. Daartoe dien je te registreren. Hieronder een
stappenplan voor wie dit nog niet kon doen:

Stap 1: Surf naar de volgende webpagina: http://app.gimme.eu/register
Stap 2: Vul uw e-mail adres in en klik op “registreren”. U zal een e-mail ontvangen met een link. Klik op de link in de e-mail om
aan te melden en uw registratie te voltooien.
Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je gimme prikbord. Omdat je nieuw bent zal je prikbord leeg
zijn.
Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier zo leeg."
Klik op de knop "Kaart openen”.

Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld zal de kaart automatisch inzoomen naar de plek waar je je op
dat moment bevindt (voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).
Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen.
Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de organisatie.
Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de organisatie verschijnen. Vink de kanalen aan die je wil volgen.
Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker zijpaneel.
Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel de gevraagde klas(sen) van je kind(eren).

Belangrijke data voor de maand november:
maandag 29 oktober Herfstvakantie
Herfstvakantie
donderdag 1 november Allerheiligen
Herfstvakantie
vrijdag 2 november Allerzielen
maandag 5 november Leerlingenraad
dinsdag 6 november L3 uitstap Gent: designmuseum en ‘School van toen’
zondag 11 november Wapenstilstand
maandag 12 november Facultatieve verlofdag: geen school
L4 uitstap Ieper
Medisch schooltoezicht L6 bij het CLB
dinsdag 13 november Oudercontact kleuter
donderdag 15 november Oudercontact kleuter
Rapport 1
vrijdag 16 november Start koekenverkoop
maandag 19 november Medisch schooltoezicht L1 op school
dinsdag 20 november Medisch schooltoezicht L1 op school
K23ABCD: voormiddag uitstap ‘Huis van de Sint’
Voor- en/of namiddag: individuele foto’s (onder voorbehoud: communicatie
donderdag 22 november hierrond volgt nog)
zondag 25 november Ouderraad: winterhapjes vanaf 11u
maandag 26 november Oudercontact lager
dinsdag 27 november Oudercontact lager
donderdag 29 november L1 uitstap Spiekpietjes en Sinterklaasdagen Oostende
vrijdag 30 november Klaaskoeken mee naar huis: plastic zakken meegeven!
Op donderdag 6 december verwachten we Hoog Bezoek… de Sint!
Met vriendelijke groeten, Veronique Mesure, directie en het hele schoolteam

