Schooljaar 2004-2005

Beste ouders,
Na een sfeervolle kerststallentocht sloten
we het eerste trimester af. Bij iedere stal
viel wel iets te beleven : de kinderen beluisterden live-muziek ( gebracht door enkele (groot)ouders ), een mooi kerstgedicht
en bewonderden een levendig rollenspel.
Ze bezochten de grote kerststal in de kerk
en zongen klassieke kerstliederen. De
oudervereniging zorgde voor gezelligheid
met een lekkere wafel en een heerlijke
warme choco bij een brandende vuurkorf.
In de hal van de school mocht ik tekeningen en versierde kroontjes van de schoolkinderen in ontvangst nemen Hiermee
zal ik in de komende kersttijd vele Indiase kinderen verrassen in Bombay. Ze zullen deze mooi versierde plaatjes ophangen
in hun schamele krotwoning en genieten
van het vele speelgoed.
Laat ons in deze sfeer van tevredenheid
en gezelligheid een lichtje voor mekaar
zijn met Kerstmis.
Namens het schoolteam wens ik jullie allen een gezond en vreugdevol 2005 toe.
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Planning tweede trimester
Januari
Tijdens deze maand houden we een MDO ( multi-disciplinair overleg )
met klastitularissen, zorgcoördinator, CLB en directie over de zorgkinderen.
10 januari : Openingsmoment Nieuwjaar in de hal voor de leer
lingen van de lagere school Grote-Brogel en
Erpekom
21 januari : Nieuwjaarsreceptie voor alle schoolparticipanten
in de school
26 januari : Muzische voormiddag in de lagere scholen.

Februari
Rollebolle in Peer voor de 2de en 3de kleuterklas en de
kleuters van Erpekom
4 februari : Carnaval op school in Grote-Brogel en in Erpekom
5-13 februari : Krokusvakantie
22 februari : Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar in de school ( GB en E )
24 februari : Medisch schooltoezicht 3de leerjaar in de school ( GB en E ).
3 februari :
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Lezing door een jeugdauteur voor de 2de graad
Pedagogische studiedag over ‘Communicatie met ouders’ door
Luc Prenen.
Vrijaf voor de kinderen.
7-11 maart : Jeugdboekenweek
8 maart : Theatervoorstelling voor de leerlingen van de 2de graad in het
Poorthuis
9 maart : Muzische voormiddag in de lagere
scholen
18 maart : Lezing door een jeugdauteur voor
de 1ste graad
19 maart : Kienavond in zaal Brueghelheem
voor alle ouders en andere
kienliefhebbers
24 maart : Schoolviering Witte Donderdag
25 maart : Goede Vrijdag
26 maart-10 april : Paasvakantie.
3 maart :
4 maart :

Wist je dat …
•
•

•

we met een gezellig afscheidsfeest juf Mart gevierd hebben op 26 november
we deze week 2 dagen de inspecteur op bezoek kregen. Hij controleerde onze GOK-werking ( gelijke onderwijskansen ) uitvoerig en dat resulteerde in de volgende beoordeling:
We scoorden op alle items van het controlerapport 13 keer goed en 5 keer heel goed. De inspecteur
ervaarde een goede sfeer in onze school waarin de leerkrachten open staan voor vernieuwingen. We waren
allen erg tevreden met dit mooie resultaat.
de kleuters bij juf Sandra een origineel kerstspel uitgevonden hebben. Toen de herbergier Jozef en Maria
vertelde dat hij geen plaats voor hen had, beslisten Jozef en Maria om dan maar met de Play-station te
gaan spelen.

Uitnodiging
Op woensdag 1 januari zijn jullie allen uitgenodigd op de volgende vergadering van het oudercomité.
Samenkomst om 0 uur in het Breughelheem.

Wij gedenken
Op 12 november overleed de papa van Jolientje Booms ( 3K), de 45-jarige Martin Booms echtgenoot van Mia
Grieten. Op het gedachtenisprentje lezen we het volgende mooie gedichtje .

bijzonder

Ik heb vannacht een ster
uitgezocht
voor mijn papa die moest
gaan.
Een ster voor iemand zó
dat hij eigenlijk alleen
moest staan.
Nu kijk ik naar de sterren
en huil ik naar de maan.
Dan straalt daar weer die éne ster
dus is mijn papa eigenlijk
nooit weggegaan.

Op 22 november overleed de moeder van juf Marleen, Lies Evens, weduwe van wijlen Jan Teppers.
We leven met de betrokken families en vrienden mee.

