OKTOBER 2018
1. Maandplanning
Ma
Di

1 okt
2 okt

namiddag
Na schooltijd
16-17u
Middagpauze
namiddag

Wo 3 okt
Do
Vr

4 okt
5 okt

14-15u
15.15-16.15u
14u40-17u30
Voormiddag
middagpauze
namiddag

Za
Zo
Ma
Di

6 okt
7okt
8 okt
9 okt

Namiddag
16-17u
voormiddag
Middagpauze
namiddag
16-17u

moestuin
Oudercontact
Codescool
Kleuterdisco
scholenveldloop
Bornem jaarmarkt (verlofdag)
typles (sessie 1)
typles (sessie 2)
Jaarmarktkoers
Saved by the bell (sensibilisering)
Zwemmen
muziek op de speelplaats
medewerking aan project Try together

4B
1AB
voor de ingeschrevenen van 456
Voor kleuters van groep 6
alle kinderen van de LS
Vrijaf voor iedereen !
voor de ingeschrevenen
voor de ingeschrevenen
Dag van de leerkracht
1234
afspeellijst 6de leerjaar
alle lagere school kinderen

Breeven
speelplaats LS
Breeven

Moestuin
bezoek containerpark
Codescool
Naar het trollenbos
Kleuterdisco
schaken (voor gevorderden)
bezoek containerpark
sportsnack

4A
4B
Voor de ingeschrevenen van 456
Groep 5 en 6
Voor alle kleuters
voor alle geïnteresseerden
4A
voor ingeschrevenen van 123

‘t Hoogste
containerpark
Lokaal 6B
Trollenbos
Kleuterspeelplaats
lokaal 3B
containerpark
turnzaal

O
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‘t Hoogste
lokalen 1AB
lokaal 6B
Kleuterspeelplaats
Breeven
lokaal 3A
lokaal 3A
Schoolomgeving

Wo 10 okt

12 okt

Vanaf 8u
voormiddag
middagpauze
namiddag

Za 13 okt
Zo 14 okt
Ma 15 okt

11.30-20u
9.30-12.30
08.40u
13.15u
middagpauze
namiddag
12.30-15.30u
14u
09.00u

Voorverkoop pensenkermis
typles (sessie 1)
typles (sessie 2)
ouderraad
Voorverkoop pensenkermis
Club 6
open-deurtjes
boswandeling (Hoogheide)
Voorverkoop pensenkermis
zwemmen
muziek op de speelplaats
voorbereiding pensenkermis
Breeven ter beschikking voor sport
film kijken
rekenbegrip begin
hulp aan voorbereiding pensenkermis
Pensenkermis
Opruim pensenkermis
Vertrek op zeeklassen
herfstwandeling “prinses Sylva”
kleuterdisco
herfstwandeling
workshop stedenband
“Meneer groen en meneer bruin” toneel
Bezoek aan de zeeklassen

12.30-15.30u
Voormiddag
middagpauze
15.40u

Workshop stedenband
Zwemmen
muziek op de speelplaats
Terugkeer van de zeeklassen

Do 11 okt

Vr

Di

16 okt

Wo 17 okt
Do 18 okt
Vr 19 okt

Vanaf 8u
14-15u
15.15-16.15u
20u
Vanaf 8u
middagpauze
namiddag

Vrijwillige collega’s
voor de ingeschrevenen
voor de ingeschrevenen
alle geïnteresseerde ouders
Vrijwillige collega’s
voor de kinderen van 6AB
voor alle kleuters
2AB
Vrijwillige collega’s
1234+gr56
afspeellijst 6de leerjaar
schoolteam
12
34(56)
kleuters uit groep 5 en 6
56
Iedereen welkom !
schoolteam
5AB
1AB VERVOER GEVRAAGD !
Voor alle kleuters
groep 5 en 6
4A Laila begeleiding ?
1AB2AB
Meester Wim op bezoek
post tegen 9u afgeven a.u.b. !
4B
1234
afspeellijst 6de leerjaar
5AB

Za 20 okt
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Kant Grootheide
lokaal 3A
lokaal 3A
refter
Kant Grootheide
zorgklas 456
Branstsedreef
Kant Grootheide
Breeven
speelplaats LS
Breeven
school
school
eigen lokaal
School
school
Nieuwpoort
D’ursel Hingene
kleuterspeelplaats
schoolomgeving
Boomstraat 11
cc Ter Dilft
Nieuwpoort
Boomstraat 11
Breeven
speelplaats LS

Zo 21 okt
Ma 22 okt
Di 23 okt

16-17u
middagpauze
13.30u – 14.30u

Wo 24 okt
Do 25 okt
Vr 26 okt

16-17u
voormiddag
14-15u
15.15-16.15u
namiddag
voormiddag
middagpauze
12.45-15u

Za
Zo
Ma
Di
Wo

27 okt
28 okt
29 okt
30 okt
31 okt

Codescool
kleuterdisco
Schaken (voor beginners)
Contactmoment instappers na herfstvakantie
sportsnack
Bezoek afvalwagen
typles (sessie 1)
typles (sessie 2)
open-deurtjes
Rapport
zwemmen
muziek op de speelplaats
Rollebolle
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Voor de ingeschrevenen van 456
Voor alle kleuters
Voor alle geïnteresseerden
Ouders en kind – kleuterjuf
voor ingeschrevenen 123
Groepen 3456
voor de ingeschrevenen
voor de ingeschrevenen
Voor alle kleuters
123456
1234+gr56
verzoekjes
groepen 3456

Lokaal 6B
kleuterspeelplaats
Lokaal 3B
klaslokaal
turnzaal
kleuterschool
lokaal 3A
lokaal 3A

Breeven
speelplaats LS
Breeven

2. Specifiek voor de kleuterschool
geen specifieke punten

3. Specifiek voor de lagere school
Post voor de zeeklassen (5AB) : woensdag 17 oktober gaat juf Sarah op bezoek op zeeklassen naar Nieuwpoort. Ouders of andere
personen die post willen meegeven zorgen ervoor dat dit tegen 09.00 uur ten laatste in het bureel van juf Sarah wordt afgegeven !
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4. Interessante en belangrijke punten voor iedereen !
4.1 Woensdag 3 oktober : Bornem Jaarmarkt vrije dag voor iedereen
4.2 Donderdag 4 oktober : wielerwedstrijd Bornem ; dit zal voor onze school heel wat hinder betekenen bij het afhalen van de
kinderen na schooltijd. Bijgevoegd vinden jullie de communicatie van de gemeente. Indien het praktisch mogelijk is, breng dan de
kinderen te voet of met de fiets. Dan vermijd je vervelende toestanden. De politie zal alles mee in goede banen leiden !
4.3 Pensenkermis : op zaterdag 13 oktober gaat de traditionele pensenkermis door. Nodig alvast familieleden, buren en vrienden uit om
eens langs te komen. We zij open tussen 12.00 uur en 20.00 uur. Het is altijd een feestelijke dag vol plezier en met heerlijke pensen. Je
bent ook welkom voor een drankje en voor pannenkoeken. Komen jullie ook ? Er is vanaf woensdag 10 oktober ’s morgens een voorverkoop
van kaartjes voor pensen en drankkaarten aan de schoolpoort kant Grootheide. Zo kan je wachttijden aan de kassa’s vermijden.
Deze activiteit is financieel uiterst belangrijk voor onze school. We zullen de opbrengst van deze pensenkermis gebruiken voor de
aankoop van tablets voor de lagere school en het opsmukken van de kleuterspeelplaats;
4.4 Koekjes uit de verpakking ! We zijn een MOS-school, dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan “milieu op school”. In die
zin proberen we de afvalberg te verkleinen. Hier kunnen jullie echt wel aan meewerken. Als iedereen ’s morgens de koeken uit de
verpakking doet, dan scheelt dit direct meer dan 300 papiertjes … en dit elke dag. De leerkrachten zullen daarom af en toe de
koekendozen controleren. Zit er nog een verpakking in, dan geven we die terug mee naar huis. Bedankt voor de medewerking !

5. Mondiale vorming
vrijdag 5 oktober “Saved by the bell” – dag van de leerkracht :
Er is in de klas een korte sensibilisering rond “onderwijs voor iedereen !”.
Meer info kan je vinden via de link www.savedbythebell.be
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6. Hoe kan je als ouder helpen in oktober ?
6.1 Medewerkers voor de pensenkermis : Er zijn altijd helpende handen tekort voor de pensenkermis van 13 oktober. Langzaam maar
zeker geraken alle werkposten ingevuld. Je kan nog spontaan je hulp aanbieden. Dit kan door een mailtje te sturen naar
secr@bernardusschool.be We zoeken nog mensen voor allerlei taken: schminken, afwassen, tappen in het café,…
6.2 Materiaal voor de pensenkermis :
Om de kassa’s te kunnen opstellen op de speelplaats en om een overdekking te kunnen maken ter hoogte van de frituur hebben we nog enkele partytenten nodig. Graag een mailtje naar secr@bernardusschool.be als je kan helpen. Bedankt !
6.3 Aanwezigheid op de pensenkermis en reclame maken bij familie, vrienden en buren

BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING !
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