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1. Nieuwe instappers
Na de herfstvakantie verwelkomen we met veel plezier 2 nieuwe zonnekindjes in K0!

Julien en Lukas worden met veel ongeduld en
enthousiasme verwacht in het klasje van juf Daphne! Hopelijk
voelen ze zich snel thuis hier op school!

2. Slaapklasje kleuterschool- NIEUW
We merken dat voor veel kleutertjes een hele schooldag best zwaar kan zijn en dat
komt hun humeur en hun gezondheid niet altijd ten goede.
Daarom leek het de kleuterjuffen een goed idee om na de herfstvakantie
(vanaf 5 november) een slaapklasje in te richten!
De kleuters van juf Daphne (K0) gaan tijdens de middagpauze altijd een uurtje rusten,
maar ook bij oudere kleuters kan het nuttig zijn om af en toe een rustpauze in te
lassen. De juffen bepalen dan zelf of dat nodig is of niet.
Willen jullie dat jullie kleuter sowieso een uurtje rust neemt? Of wil je dat net
helemaal niet?
Breng de klasjuf dan snel op de hoogte! Kan ook via mail!
Wij zorgen voor matrassen en dekentjes. Bezorgen jullie een kussentje en een

knuffeltje (beiden voorzien van naam!)? Zo heeft uw kleuter iets vertrouwd om
zich veilig bij te voelen.
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3. HELM OP FLUO TOP
We hadden het er al over in het schoolkrantje van september!
De actie

HELM OP FLUO TOP is een feit (na de herfstvakantie).

De kinderen krijgen een infofolder mee en de spaarkaarten
zijn toegekomen (worden in de klas bewaard)!

en stickers

4.
5. We willen er wel nog aan toevoegen dat ook de kinderen die met de auto

gebracht worden (en vaak een stukje te voet gaan) kunnen meedoen aan deze actie!
6.

Ook de kleuterschool doet mee! Kleuters die geen eigen fluohesje hebben,
krijgen er eentje na de herfstvakantie! Gewoon even melden aan de klasjuf!
Veiligheid voor alles… dus na de herfstvakantie:

HELM OP FLUO TOP!

ZONNEKINDJES ZULLEN en MOGEN GEZIEN WORDEN 
7. Grootouderweek KS
Op dinsdag 13 en donderdag 15 november worden

alle grootouders nog eens extra verwend door
hun kleinkinderen hier op school! We verwachten ze voor

een gezellig samenzijn met activiteit en een
boswandeling! Gewoon even samen genieten met hun kleine kapoenen!
Uitnodigingen werden al eerder meegegeven!
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8. Theatervoorstelling K3 - L1
Het wordt vast een speciale ervaring voor de kinderen van K3 en L1. De vzw Het
Huispaleis komt met een inclusieproductie naar DVC St Jozef (Kapel Missiehuislei). De
makers van de voorstelling ontdekten dat alle kinderen (met of zonder beperking)
hun gevoelens (overal ter wereld) hetzelfde zijn. Met deze ervaring focussen ze op de
beleving en het interactieve. Het hoofdpersonage, Oscar, wil iets doen wat de mens
al eigenlijk heel zijn leven zou willen kunnen: VLIEGEN! Zou het hem lukken ?
Misschien met de hulp van anderen?

’t Is het vliegen, niet de vlucht
is een voorstelling over wilskracht en over
doorzetten, maar vooral ook over solidariteit.
Belevingstheater op maat!
Dinsdag 6 november voor L1 en dinsdag 20 november voor K3. Kostprijs: 4 euro per
kind (via schoolrekening)
Neem alvast een kijkje op https://www.hethuispaleis.net/

9. Even praktisch
Na de herfstvakantie brengen alle kleuters regenlaarsjes mee (kunnen op school
blijven) om op het gras te kunnen spelen! Zonder laarzen kan echt niet!
Wij zijn ook nog op zoek naar kruiwagentjes om op school te gebruiken. Hebben
jullie er op overschot of zijn jullie kinderen ze ontgroeid? Bezorg ze dan snel, onze
kleuters zullen er heel blij mee zijn! Alvast dank!

10. Individueel oudercontact LS
Het schooljaar is al flink opgeschoten en jullie kinderen hebben alweer heel wat bijgeleerd!
Soms loopt dat vlot, maar soms ook helemaal niet.
Jullie kunnen met al jullie vragen en bekommernissen terecht bij de juf of meester van jullie
kind (-eren) tijdens het eerstvolgende

oudercontact op dinsdag 13 november.

Uitnodigingen volgen nog na de vakantie.
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11. Child Focus L5
De gevaren van het internet en de sociale media kennen we allemaal en het is noodzakelijk
om onze kinderen hierover in te lichten.
Wat post je op Facebook? wat betekent het als iets viraal gaat? Hoe beveilig
je het gebruik van Facebook en Instagram?
Wie laat je toe om je te volgen?
Het is maar een greep uit de vele vragen die gesteld kunnen worden. Een
medewerker van Child Focus confronteert de kinderen tijdens een drie uur
durende voordracht (woensdag 14 november) met de mogelijke

gevolgen en gevaren ervan! Het wordt een interactieve sessie en een echte
‘eyeopener’ voor sommigen! Hopelijk helpt het onze kinderen om zich weerbaar op te
stellen!

12. Schoolrekeningen digitaal
Jullie ontvingen de schoolrekening van oktober ’18 voor het eerst digitaal in

jullie mailbox.
Betalen kan veilig en snel via de geïntegreerde betaalknop, indien gewenst, maar
evengoed nog via overschrijving (zoals voorheen).
De rekeningen werden naar beide ouders doorgemaild, zodat er zeker niets meer
verloren kan gaan. Uiteraard volstaat 1 keer betalen ;-)

13. Individueel oudercontact KS
Na 2 maanden is uw kleutertje alweer flink gegroeid, letterlijk en figuurlijk!
Zit u met vragen? Maakt u zich zorgen over iets?
Op donderdag 29 november krijgt u de kans om met de klasjuf over het wel en wee
van uw kleutertje te praten! Uitnodigingen volgen nog.
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14. AGENDA NOVEMBER 2018
ma 05
di 06
di 13

start slaapklasje KS
start actie HELM OP FLUO TOP
voorstelling Het Huispaleis L1

wo 14
do 15

grootouderdag (1)
individueel oudercontact L1
child focus L5
grootouderdag (2)

di 20

voorstelling Het Huispaleis K3

do 29

individueel oudercontact KS

