WO

1

DO

2

VR

3

ZA

4

ZO

5

Gelukkig Nieuwjaar!

VR

17

ZA

18

Einde kerstvakantie

ZO

19

MA

20

DI

21

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers

WO

22

L1, L2 | Boerderijklassen

DO

23

L4 | Blazersklas

KS, LS | Animatie: Helm op, fluo top!

L5 | Blazersklas

Driekoningen

MA

DI

WO
DO

6

7

8
9

10
11

ZO

12

MA

13

DI

14

WO

15

DO

16

Schoolfruit
L3, L4 | ‘Alles met de bal’ in Veltem in de VM

VR

24

ZA

25

KS | KiVa-animatie

ZO

26

L1, L2 | Boerderijklassen

MA

27

LS | Geen zwemmen

Ouderraad om 20.30 uur

DI

28

Schoolfruit

L4A | MST

WO

29

K0 | Openklasdag (instap 03/02)

Schoolfruit

DO

30

Gedichtendag

VR

31

L1, L2 | Boerderijklassen
L5B | Rondleiding op de VRT in Schaarbeek in de VM
L4 | Blazersklas
K2, K3 | Theatervoorstelling op school ‘Muzikant Bas’
L5| Blazersklas

ZA

L6, L2 | Zwemmen

LS | Geen zwemmen

K0, K1 | Muziekvoorstelling op school ‘Doekies’
VR

L5 | Blazersklas

L6, L1 | Zwemmen
L4B | MST
Schoolfruit
L3, L4, L5, L6 | Moev – Smashvolley van 13.30 uur tot 15.30 uur in
Veltem
Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie
vandaag. Er is dus ook geen 2de rij om 16.30 uur.
L4 | Geen blazersklas vandaag!

Generale repetitie in Colomba (niet voor K0)
L4, L5 | Geen blazersklas

Noteer alvast in je agenda:

Wist je dat:
-





Zaterdag 1 februari en zondag 2 februari:
Schoolfeest in GC Colomba

Vrijdag 7 februari: Facultatieve vrije dag. Vrije dag voor de
leerlingen en leerkrachten. Er is geen opvang voorzien.
Zaterdag 15 februari: Kijk-in-dag in de kleuterschool voor de
kinderen die geboren zijn in 2018.

-

we de ouderraad keihard willen bedanken voor de hele
organisatie van de ‘Winterpret’?
onze winterpret zonder vrijwilligers niet kan doorgaan?
Dankjewel aan allen die ons ergens kwamen helpen!
we alle bezoekers van onze ‘Winterpret’ willen bedanken?
we de kinderen en de leerkrachten willen bedanken voor
hun zangtalent en hun creatieve handen die knappe
‘knutseltjes’ creëerden?
de opbrengst van de ‘knutseltjes’ (1270 euro) en de aangevraagde liedjes
via radio MD volledig naar het goede doel gaat? Een welgemeende
dankjewel van ‘Mobile School’

Nog een kijkje in onze visie…..
Een belangrijk aspect in ons lessenpakket is ‘beweging zelf’. Naast onze vaste uren
bewegingsopvoeding proberen we de andere lessen op een speelse en actieve
manier aan te pakken. In de kleuterschool werken we met bewegingshoeken terwijl
de lagere school zijn klassikale momenten afwisselt met actieve groepswerken of
bewegingsmomenten.
Een ander onderdeel dat we zeker niet uit het oog willen verliezen is het meegaan
met maatschappelijke tendensen. Leerkrachten en directie hebben oog voor
vernieuwing en willen deze ontwikkelingen zeker met een kritische zin bekijken en
aanpakken.
Onze kinderen proberen we steeds opnieuw uit te dagen zodat ze steeds in
beweging blijven in hun groeiproces. Een doel of een rapport is geen finishlijn,
maar geeft hun leerproces opnieuw richting en nieuwe doelen.
We streven er ook naar om onze ouders in te lichten over onze vernieuwingen zodat
niet alleen onze kinderen en leerkrachten, maar ook onze ouders doorheen het
schooljaar ‘in beweging’ blijven.

