 De kinderen van de eerste kleuterklas verhuizen na de herfstvakantie naar de refter van de school op de eerste
verdieping. Dit nieuwe lokaal wordt de leefruimte voor de kleuters van K1 tot het einde van het schooljaar.
In het voorjaar zou de renovatie van de nieuwe lokalen starten zodat we hopelijk een mooie nieuwe eerste
kleuterklas hebben op 1 september 2020.
 Op 23 november tussen 10u en 12u30 is er een informatiemoment met rondleiding voor nieuwe ouders.
Ken je iemand die interesse zou kunnen hebben? Iemand die nog op zoek is naar een school? Zeg het gerust
voort.
 Het CLB geeft op 20 november om 13u in de Foyer meer uitleg over de overgang naar het secundair onderwijs
voor ouders van leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Er zijn meerdere infomomenten. Maar op 20/11
vertrekken we hier op school allemaal samen naar de Foyer met de klasleerkrachten.
Wil je graag nog aansluiten? Neem contact op met de leerkracht of de directie.
 Op 13 november ben je welkom na de bel om 8u30 voor een kopje koffie en een gezellige babbel op Café
Albert.
 Vanaf dit schooljaar hoef je als ouder geen studietoelage meer in te vullen. Je krijgt automatisch je toelage, ook
als je niets onderneemt. Indien je een toelage krijgt, kom je best met het bewijs naar de directie of het
secretariaat, dan krijg je ook op de schoolrekening en openluchtklassen een korting.
 Op 15 november is de aftrap van onze eerste leerlingenraad. Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar
krijgen de kans om vragen te stellen, advies te geven en informatie vanuit de leerlingen te delen.
 Ons aller Albertbuffet was een geweldig succes! We hadden veel lekker eten en alles was op!
Er was erg veel volk. Het was zo fijn om iedereen te zien en te zien genieten van de gezelligheid, de gesprekken,
de workshops en het eten en drinken!

Heel veel dank aan al de helpende handen en de topkoks!
 Op vrijdag 8 november is er een themabijeenkomst voor ouder rond straffen en belonen. Dit van 9u tot 12u.

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam

November 2019
VRIJ ZA ZO

MA

DI

WOE

DON

28

29

30

31

1

HERFST
VAKANTIE

HERFST
VAKANTIE

HERFST
VAKANTIE

HERFST
VAKANTIE

HERFST
VAKANTIE

4

5

6

7

8

15u30:
L3: 10u3012u00: Mus-e Oudercontacten

Fruit op school:
ouders L3

L1: 12u0015u00: Mus-e

L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

9u00-12u00:
Themabijeenkomst:
straffen en
belonen

L4: 13u3015u00: Mus-e

15u30:
Oudercontacten
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Beste ouders

De voorbije weken spraken sommige ouders me aan over de aanpak van straffen en belonen. Over
de aanpak op school, maar ook over een goede aanpak voor het dagelijks opvoeden thuis. Hoe pak

L5-L6:
10u25-12u00:
zwemmen

ik mijn kind thuis aan? Wat doe ik als het niet luistert? Wat mag ik doen? Wat kan ik doen? Moet
het anders? Of ben ik goed bezig?

11

12

WAPENL5: 9u00-16u00:
STILSTAND
Neerhof
=
GEEN SCHOOL
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8u15-9u15:
Café Albert

Fruit op school:
ouders L2

L5-L6:
10u25-12u00:
zwemmen

L6: 9u00-16u00:
Neerhof
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over ouders en kinderen).
Hij is een specialist in deze materie en gaf al vaak navormingen hierover voor ouders. Tijdens onze
eerste themabijeenkomst op vrijdag 8 november in de voormiddag komt hij naar onze school.

12u30-13u30:
leerlingenraad

In de Muzekapel zal hij wat theoretische omkadering geven, maar hij wil vooral in dialoog gaan

L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu
L1: 10u30-12u00:
Bronks
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L1: 12u0015u00: Mus-e
L4: 13u3015u00: Mus-e

L3: 10u3012u00: Mus-e
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PEDAGOGISCHE Fruit op school:
ouders L1
STUDIEDAG
=
GEEN SCHOOL L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu
13u00-16u00: info
secundair voor
ouders in Foyer

L3: 10u3012u00: Mus-e
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L6: 9u00-10u00:
openklas

Fruit op school:
ouders K3

L3-L4:
10u25-12u00:
zwemmen

L3-L4: 13u3015u00: bronks

24

situaties voorleggen en advies vragen.
Hij toont manieren om met straffen en belonen om te gaan. Wat is het effect van deze of gene
straf of beloning op een kind? Vanaf welke leeftijd kan er met straffen en belonen worden
gewerkt? Zijn er alternatieven?
Hij spreekt ook goed Frans, dus hij kan ook vragen in het Frans beantwoorden en zijn theoretische
uitleg vertalen voor de aanwezigen.
Omdat dit een bijeenkomst wordt die helemaal op maat van de aanwezigen is, proberen we de
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L4: 13u3015u00: Mus-e
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L5-L6:
10u25-12u00:
zwemmen
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L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

met de aanwezigen. Het wordt een voormiddag op maat. Iedereen kan vragen stellen en eigen

10u00-12u00:
rondleiding
nieuwe ouders

27

L1: 12u0015u00: Mus-e

We namen contact op met Tom Verhaeghe, psycholoog verbonden aan OU-KI vzw (vzw voor en

30

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

1

groep ouders die kunnen aansluiten uitzonderlijk te beperken tot 25. Zo kan iedereen aan het
woord komen. We voorzien tijd van 9u tot 12u.
Uw kind kreeg al een brief mee om in te schrijven. Indien u nog vragen heeft of met meer dan 1
persoon wil aansluiten, spreek me gerust aan.
Veel groeten

Eva

