Welkom, welkom, welkom iedereen …!
De eerste maand is al voorbij gevlogen. Wat gaat de tijd toch snel! In
deze nieuwsbrief worden jullie verder geïnformeerd over zaken die op
school ‘leven’ of dingen die belangrijk zijn.
Veel leesplezier!
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Nieuwe website:
www.sint-filippus.be
Onze website steekt in een nieuw kleedje? Ben je al een kijkje gaan
nemen? Interessante vernieuwingen kunnen zijn: aankomende
activiteiten, actuele agenda (bij praktisch => je kan die toevoegen aan
jouw agenda), nieuwsbrief recht in je mailbox, …

Digitale communicatie – Questi voor
ouders
De communicatie van de school naar de ouders loopt volledig digitaal.
Enkel brieven met strookjes worden nog op papier meegegeven. Ook de
‘Questi voor ouders-app’ is heel handig.Problemen met Questi? Mail
even naar secretariaat@sint-filippus.be We helpen jullie dan verder.

Nieuwsbrief enkel nog digitaal
Dit is de laatste nieuwsbrief die je meekrijgt op papier. Volgende
nieuwsbrieven ontvang je via Questi digitaal. Ook op onze website kan je
je aanmelden voor de nieuwsbrief, dan krijg je de nieuwsbrief
automatisch in je mailbox.
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Route2school: aandacht voor de
verkeersveiligheid
Onze school neemt deel aan het project Route2School. Met behulp van
Route2School willen we te weten komen welke problemen u en uw
kind ervaren op de route van en naar school. Deze gegevens
verzamelen we via de Route2School app of via de website
www.route2school.be
Uw medewerking bij dit project is essentieel! Alleen met jullie informatie
kunnen we onze schoolomgeving veiliger maken. Deelnemen kan nog
tot en met zondag 31 oktober 2021.
Hoe deelnemen?
•
•
•
•

Een duidelijk stappenplan vindt u op de
website via www.route2school.be => Hoe
werkt R2S?
Klik bovenaan op de website op de knop
registreren. (of scan de QR-code)
Na de éénmalige registratie logt u in en kan
u starten.
Geef knelpunten op de schoolroute van uw kind door.

Vergeet zeker geen foto’s mee te sturen bij uw melding(en).

Voor- en naschoolse opvang
Wanneer jullie kind(eren) in de voor- of naschoolse opvang blijven,
gelieve dan de opvanguren te respecteren.
Voorschoolse opvang start vanaf 7:15 u. De naschoolse opvang op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag loopt tot 17:45 u. Let op! De
naschoolse opvang op woensdag eindigt om 13:00 u. Wie in de
opvang blijft kan een extra koek, fruit of boterham voorzien.
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Blij dat je op tijd bent!
Zorg er mee voor dat de kinderen om 8:30 op de speelplaats zijn. Zo
kunnen we tijdig starten. Midden in een les binnenkomen of wanneer een
activiteit al startte is voor
niemand leuk.

Geef je gebruikte batterijen een nieuw
leven.
Zet jij ook je beste beentje voor? Breng je lege batterijen naar ons
ophaalpunt, in de hal!
Voor elke kilo gebruikte batterijen krijgt de school
één punt. Dat loont de moeite, want met die
punten kunnen we allerlei spelmateriaal bestellen.
Alvast bedankt voor jullie steun!

Strapdag, 20 september
Op 20 september namen we met de
school deel aan de Strapdag. Duurzaam
naar school is leuk, gezond, goed voor
het milieu en zorgt voor mee veiligheid
op de schoolroutes en aan de
schoolpoort. We maakten er een
gezellige dag van!
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Nieuws uit de gele zon
Deze maand nemen we een kijkje in de gele zon.
Heel de maand september werd er themaloos gewerkt.
Zo konden alle talenten en interesses van de kinderen naar
boven komen.
Er werd vrij geschilderd, mee gespeeld in de hoeken,
spelletjes gespeeld en nog zo veel meer. Daarnaast werd er
ook al gewerkt aan tellen, kleuren en motoriek maar vooral
aan het welbevinden van de kinderen.
We vierden ook al de verjaardag van 2 vrienden uit de klas.
Ze werden beide 3 jaar! Dit werd natuurlijk uitgebreid gevierd
met de verjaardagstaart van de klas, activiteiten gekozen door
de jarige en een traktatie.
Op vrijdag 17 september gingen we met de hele kleuterschool
op schoolreis naar de Melkerij. Vooraf maakten we nog een
kleine wandeling door het peerdsbos om nadien te gaan
spelen in de grote speeltuin. Tijdens de middag mochten we
smullen van een bakje frietjes en een curryworst.
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Een vliegende start in L1
Op 1 september begon voor 26 eerste klassers een écht avontuur.
De grote stap naar het eerste leerjaar werd gezet.
Tijdens de vakantie hadden onze kinderen al heel veel verhalen over het
eerste leerjaar gehoord maar eindelijk konden ze zelf beginnen
ontdekken.
Tijdens de eerste maand ontdekten onze kinderen buiten nieuwe letters,
getal beelden, leuke liedjes, turnen in een turnpakje,…ook dat er in het
eerste leerjaar meer te beleven valt dan de hele dag op een stoeltje te
zitten.
De kinderen vonden het dan zelf een goed idee om deze ‘ontdekking’
met iedereen te delen.
Spelend en bewegend leren staat centraal in onze klas. Het leren wordt
vaak op een creatieve of leuke manier aangeboden.
Onderstaande sfeerbeelden zorgen er voor dat jullie mee kunnen
genieten.
Vergeet ook zeker de fotoalbums op de website niet te bekijken. Ook
hier vind je heel wat van onze activiteiten terug.
Leesmotivatie met gekke brillen:
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Bewegend rekenen
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En tot slot, onze familiefoto met onze meter en peter uit L6
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD
Dit schooljaar staat het

kriebelteam weer paraat om de kinderen

luizenvrij te houden. We controleren sowieso na elke schoolvakantie. Je
helpt ons team door zeker ook thuis de haren van je kinderen te
controleren.

Facebookpagina

Onze
nog niet
bezocht? Zeker doen! Zo blijf je op de hoogte van recente
activiteiten en acties van de ouderraad. Volg de pagina
“Ouderraad GVBS Sint-Filippus”

ouderraadteam

Het
ziet er helemaal anders uit… we
mochten namelijk heel wat nieuwe leden verwelkomen! Benieuwd?
Neem een kijkje op de schoolwebsite. Onder ‘samen school maken’ kan
je doorklikken en de ouderraad 2021-2022 ontmoeten.

Trooper

Shop jij ook wel eens online? Doe dat dan zeker via
. Zo
krijgen we als school centen die goed besteed zullen worden. Ga naar
https://www.trooper.be/ouderraadsintfilippus
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Verkeersveiligheid vinden we ook als ouderraad erg
belangrijk. Jij toch ook? Onderteken dan zeker de petitie van de wijk
Amerlo en protesteer zo tegen druk doorgaand verkeer in de straten
rond de school. Via deze link vind je de petitie:
https://petitie.be/petitions/kruispunt-amerlolaan-horstebaan-schotenc7ed9174-aaaa-48d2-9b04c8483c921f16?locale=nl&fbclid=IwAR31Psu8m7yN84Wxg4LVgJpcs0Cx
4kIIaC0Ix4tpQhvlrPGuZ7hUJa3Tg6o

Nu de herfst in het land is en het ’s ochtends al wel wat frisser wordt, is
het misschien ook bij jou tijd voor een opruimbeurt in de kleerkasten van
de kinderen? Hou de opgeruimde spullen zeker bij, want binnenkort
zamelt de ouderraad weer

oude kleren in. Onze inzameling zal

in de week van 15-19 november 2021 plaatsvinden.
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kalender 2021-2022
vrijdag 8 oktober: vrije dag
zaterdag 9 oktober: Vormsel (uitgesteld)
donderdag 14 oktober: grootouderfeest
vrijdag 15 oktober: grootouderfeest
maandag 18 oktober t.e.m. vrijdag 22 oktober: zeeklassen L3+L4
maandag 25 oktober: kijkmoment in de kleuterschool
dinsdag 26 oktober: oudercontact kleuterschool + L1
vrijdag 29 oktober: rapport

herfstvakantie: van 1 november t.e.m 5 november 2021
dinsdag 9 november: schoolrekening
donderdag 11 november: wapenstilstand – vrije dag
vrijdag 12 november: pedagogische studiedag
maandag 15 november t.e.m.19 november: kledinginzamelactie
(ouderraad)
vrijdag 19 november: Technopolis 5-jarigen +L1
dinsdag 25 november: oudercontact lagere school
vrijdag 26 november en zaterdag 27 november: wafel- en wijnslag
dinsdag 30 november: oudercontact lagere school
vrijdag 3 december: sint
maandag 20 december: kijkmoment in de kleuterschool
donderdag 23 december: kerstviering – kerstdrink
vrijdag 24 december: (alleen voormiddag) rapport

kerstvakantie: van 27 december t.e.m 7 januari 2022
woensdag11 januari: schoolrekening
maandag 24 januari: kijkmoment in de kleuterschool
maandag 31 januari: vrije dag
woensdag16 februari: pedagogische studiedag
donderdag 17 februari: oudercontact kleuterschool + L6
maandag 21 februari: : kijkmoment kleuterschool
dinsdag 22 februari: oudercontact kleuterschool + L6
vrijdag 25 februari: carnaval

krokusvakantie: van 28 februari t.e.m 4 maart 2022
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dinsdag 8 maart: schoolrekening
maandag 14 maart t.e.m. 18 maart: kledinginzameling (ouderraad)
donderdag 24 maart: oudercontact lagere school
maandag 28 maart: kijkmoment in de kleuterschool
t.e.m. dinsdag 29 Westhoekklassen L5 + L6AB
dinsdag 29 maart: oudercontact lagere school
donderdag 31 maart: sponsortocht
vrijdag 1 april: rapport

paasvakantie: van 4 april t.e.m 18 april 2022 (paasmaandag)
dinsdag 3 mei: schoolrekening
zaterdag 7 mei: schoolhappening
maandag 16 mei: kijkmoment in de kleuterschool
zaterdag 21 mei: Vormsel
donderdag 26 mei: Hemelvaart – 1° communie – vrije dag
vrijdag 27 mei: vrije dag
maandag 6 juni: pinkstermaandag – vrije dag
dinsdag 7 juni: superfietser L6
dinsdag 21 juni: slapen 5-jarigen
woensdag 22 juni: sportdag kleuterschool
donderdag 23 juni: oudercontact lagere school + kleuterschool
maandag 27 juni t.e.m. dinsdag 28 juni: boerderijklassen L1 + L2
dinsdag 28 juni: schoolrekening
woensdag 29 juni: rapport + receptie L6
donderdag 30 juni: (alleen voormiddag) slotviering - rapport
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