 We plannen een extra vergadering (ouders en school) omtrent het schoolfeest. Graag willen we ons

In woord en beeld,
“alles” wat er zich “op” onze school heeft afgespeeld.

winterschoolfeest (zaterdag 23/2) samen met jullie in goede banen leiden. Alle geïnteresseerden zijn
welkom op dinsdag 15/1 tussen 19 en 21u.
verwondering

 Het thema van dit schoolfeest is

 Naast de toiletten bevindt zich een gloednieuw infobord. Daar vind je allerlei informatie over de school en
de belangrijkste mededelingen.

L3 + L4 Alles met de bal

 Een ware babyboom in de Sint-Albertschool!

L6 Woning van Jan Knops

In juni wordt meester Egbert voor de eerste keer papa.

Opruim.

Oproep vrijwilligers.

Gezocht!

Op school vindt er in de maand

Vrijwilligers voor toezicht

Onze werkgroep rond

januari een

's ochtends (7u30 - 8u30) en/of

kansarmoede/gelijke kansen is

grote opruimactie plaats. De nog

's middags (12u05 - 13u20).

nog op zoek naar mensen die

bruikbare voorwerpen die wij liever
niet op school bewaren worden

Vrijwilligers om de zwemlessen te
ondersteunen.

GRATIS aangeboden voor wie

(vrijdag 10u25-12u00)

ze wil hebben. Onze weggeefactie
vindt plaats op woensdag 30

Interesse? Graag contact

januari. Kom zeker een kijkje

opnemen met Sarah via

nemen!

directie@sint-albertschool.be
Alvast bedankt!

samen met ons wensen na te
denken rond dit thema.
Ben je geïnteresseerd? Neem
contact op met Meester Eddie
(eddyjanssens@sintalbertschool.be)
vrijdag 1 februari om 13u30.

ABC-Huis

We vragen dat elk kind van de lagere school vanaf januari

Dinsdag 15 januari is het zover. Het 5de en 6de gaan

broodmaaltijden die in de klassen zullen doorgaan.
Deze herbruikbare drinkbussen mogen op school blijven
tijdens de week. Op vrijdag gaan ze mee naar huis zodat ze in
het weekend gewassen kunnen worden.

L2 Soep voor iedereen

Eerstvolgende vergadering op

Drinkbus

een drinkbus meebrengt naar school. Dit omwille van de

Jarigen november

naar het ABC-Huis en blijven daar 10 dagen.
Wat kijken we daar naar uit. Op dinsdag komen de
ouders van de leerlingen mee en gaan we tijdens het
openklasmoment ons nieuwe huis showen en verkennen.
Willen jullie weten wat we daar allemaal uitvreten?
Wij houden jullie op de hoogte. We maken een krant of
een tijdschrift met verslagjes van al onze avonturen.

K2+K3 Rollebolle
Bezoek Sint

Om hygiënische redenen vragen we dus om de drinkbus van
je kind tijdens het weekend af te wassen. Drinkbussen
kunnen in goedkope supermarkten gevonden worden.

Hartelijke groeten en een heel fijne eindejaarsperiode van het ganse schoolteam
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7

8

9

10

11

15u30-18u30:
oudercontacten

L4+L5+L6:
10u25-12u00:
zwemmen

8u15-8u30:
verwelkoming in
het nieuwe jaar
en
nieuwjaardrink

12

13

Fruit op school:
ouders L4

Januari 2018+1

16u00-18u00:
vrije spreekuren
directie

14

15

16

17

18

L4: 10u30-12u00:
Bronks

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:8u309u30:
openklas in
ABC-huis

8u30-9u30: Café Fruit op school:
Albert
ouders L3
20u00:
schoolraad

19u00-21u00:
vergadering
schoolfeest

19

20

De eerste maand van het jaar is traditioneel ook de maand waarin we poëzie in de kijker zetten.
Graag wil ik jullie verwennen met deze schoonheid van taal, bij wijze van nieuwjaarsgeschenk.

L1+L2+L3:
10u25-12u00:
zwemmen

Twijfellied

L1+L2+L3+L4:
13u30 – 15u00:
Bib

21

22

23

24

25

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

L5 + L6:
ABC-Huis

Fruit op school:
ouders L2

L4+L5+L6:
10u25-12u00:
zwemmen?

Weet ik wat ik zie?

26

27

Denk ik: kan ik wat ik doe dan voel ik mij zo moe. .
Moet ik wat ik denk?
Denk ik wat ik moet?
Moet ik wat ik wil en doe ik wat ik moet wel goed?
Zeg ik wat ik wil?

K3: 13u30-15u00:
Bib

Wou ik wat ik zei?
Wou ik ook bij jou wat jij zei dat je wou bij mij?

16u00-18u00:
Nieuwjaarsdrink

29
15u00-17u00:
Vrije
spreekuren
directie

30

31

1

Fruit op school:
ouders L1

L1+L2+L3:
10u25-12u00:
zwemmen

Doe ik wat ik kan?
Kan ik wat ik doe?

L1: 12u30-15u00:
Bronks

28

Beste ouders en naasten,

2

L1+L2+L3+L4:
13u30-15u00:
Bib

3

Hou ik dan van jou?
Wou je dat ik zou?

Zul ik wat ik kannen zou en weet ik dat ik lul?
Wul ik wat ik kou?
Kauw ik wat ik eet?
Weet ik wat ik at en deed ik dat als ik dat deed?
Voel ik wat ik heb?
Hoel ik wat ik veb?
Zoel ik wat ik doe wanneer ik dee dat ik het deb?
Zoals ik dat zei
zeik ik dat weer zo.
Wul ik dat ik kon dat ik zol donken wat ik ko!
Ho...

Weet ik dat ik zei dat ik het zou wanneer ik wou?
Weet ik wat ik ben?

Joke van Leeuwen
uit: Vier manieren om
op iemand te wachten,
Querido 2001

Ben ik wat ik weet?
Weet ik wat ik ken en wat ik kon als ik dat deed?
Mag ik wat ik wil?

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school.

Zie ik wat ik zul?

Wil ik wat ik mag?
Dacht ik wat ik wou en wat ik mocht dat ik dat zag?

Hartelijke groeten,
Sarah Vande Walle

