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Verdere belangrijke data
(jaaroverzicht) kan je vinden op
de website.
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zwemmen leerjaar 2+4
bib leerjaar 4+5
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
nieuwjaarsbijeenkomst personeel + ouderraad
clb consult leerjaar 6 + leerjaar 1 (gehoor)
bib leerjaar 2+3
bib leerjaar 6
geen studie voor leerjaar 5+6
zwemmen leerjaar 2+4
clb-consult leerjaar 5 (vaccinatie) en leerjaar 1
zwemmen leerjaar 2+4
zwemmen leerjaar 2+4
20u : ouderraad
13u : infonamiddag middelbaar voor ouders 6de leerjaar
vrije dag (facultatieve vrije dag), Bondgenootje open.
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)

Ouderraad zorgt voor quiz
Voor het eerst organiseert de ouderraad een quiz. Deze zal
doorgaan op vrijdagavond 29 maart 2019 in school. Alle liefhebbers
kunnen deze datum beter al blokkeren. Meer info zal uiteraard
volgen.

Hervormingen secundair onderwijs
Wellicht heb je het via de media al gehoord, maar de eerste graad van
het secundair onderwijs krijgt grote vernieuwingen. Zowel de scholen
in Roeselare als in Ieper moeten hierin volgen. Men wil werk maken
van een ‘brede eerste graad’. Wat dit concreet betekent en hoe de
scholen in de regio Roeselare en Ieper dit zullen aanpakken, weten we
nog niet. Leerkrachten krijgen hiervan een voorstelling op maandag
14 januari, hierdoor is er voor leerjaar 5 en 6 die avond geen studie.
De ouders van het zesde leerjaar krijgen dit te horen op de
voorstelling van vrijdagnamiddag 31 januari om 13 u in school. Door
de grote veranderingen, lijkt me jullie aanwezigheid van zeer groot
belang.

Nieuwe Schepen van Onderwijs
Sinds 1 januari is een nieuwe legislatuur gestart voor ons bestuur. Hiermee eindigt de
opdracht van onze vorige Schepen van onderwijs Luk Hoflack. Wij danken hem graag van
harte voor alle inspanningen die hij leverde voor het gemeentelijk onderwijs.
Ondertussen startten de eerste gesprekken met onze nieuwe Schepen van Onderwijs Jan
Vandoolaeghe. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren op een zeer constructieve
manier zullen samenwerken in het belang van alle kinderen, ouders en personeelsleden van
onze school. Ik wens Jan dan ook veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Verloren voorwerpen
Er blijven op school veel te veel spullen achter. Heel vaak staat er geen
naam op, waardoor het moeilijk is die terug te bezorgen. Mogen we
vragen op zoveel mogelijk spullen van de kinderen hun naam te zetten.
Hierbij denk ik aan boterhamdozen, koekendoosjes, mutsen, fluojasjes,
handschoenen, turnkledij, …

Middagactiviteiten
Vanaf maandag 14 januari gaan er over de middag weer speciale
activiteiten door voor de kinderen van het lager. Een van de grote
vernieuwingen is dat men beurtelings de mogelijkheid krijgt om een
gezelschapsspel te spelen met klasvrienden. Dit zal doorgaan in de
refter van het kleuter. De kinderen van het zesde leerjaar staan in voor
het ‘ontlenen’. Daarnaast kwamen er ook
nieuwe voetbaltafels en tafels voor airhockey. Ook de kleuters
kregen er de voorbije weken al heel wat spelmateriaal bij. Wij
hopen de kinderen een fijne middagpauze te bezorgen.

De warmste week
Op de kerstmarkt werden wafeltjes verkocht ten voordele van de ‘warmste
week’. Alle klassen van het lager hielpen mee aan de organisatie: promotie
maken, het deeg klaarmaken, de wafels bakken en verkopen, … Dank aan
jullie allemaal voor de steun aan dit project. We konden hiervoor 244 euro
overmaken aan het kinderkankerfonds.
Wie het bedankingsfilmpje van de ‘warmste week’ wil bekijken, surft naar :
https://dewarmsteweek.stubru.be/bedankingsvideo/wafelenbak-op-de-kerstmarkt

Communievieringen 2020
Eerste communie : zondag 17 mei 2020
Vormsel : zondag 31 mei 2020
Lentefeest : nog niet geweten

