In Sint-Filippus word je graag gezien!
Nu de dagen korter worden en de
nachten langer starten we na de
herfstvakantie met de fluoactie.
Hoog tijd om onze kinderen er
attent op te maken hoe kwetsbaar
ze zijn in het verkeer en hoe
belangrijk zichtbaarheid is. Kom je
te voet of met de fiets naar school,
denk dan zeker aan je fluohesje.
We zullen regelmatig een
steekproef houden om te zien of jij gezien wordt ☺ !
Om praktische redenen vragen we aan de ouders van de kleuters om
het fluohesje dat ’s morgens werd aangedaan ook meteen terug naar
huis te nemen.
Om deze actie goed in te zetten organiseren we op woensdag 10
november een fluo-dag. Op deze dag mogen de leerlingen hun meest
fluorescerende kledij en accessoires aandoen. Er zal ook een Miss en
Mister Fluo verkozen worden in zowel de kleuterschool als in de lagere
school. We hopen zo veel mogelijk fluo op de speelplaats te zien!
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Wafel- en wijnslag
Deze week starten we opnieuw met onze
wafel- en wijnslag. Deze loopt van 28
oktober tot 19 november. In deze tijd
proberen we met de hele school 500
flessen wijn en 1000 dozen wafels te
verkopen. Dit jaar werken we opnieuw met een prijzenmeter. Wat staat
de kinderen te wachten bij een verkoop van 500, 1000, 1250 en 1500
stuks?

Een kleine babyboom bij het
personeel…
Op dit ogenblik zijn er maar liefst 4 collega’s van onze school die een
baby’tje verwachten! Juf Melanie D, juf Bianca, juf Inge M en juf Helena.
Het worden dus drukke tijden!
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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).
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Nieuws van de ouderraad

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”

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

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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Voorlezen, alleen maar voordelen!!!
De kinderen van het vierde leerjaar en de Rode Roos
probeerden het uit!
Wist je dat …
… voorlezen de taalvaardigheid van je kind stimuleert?

Oktober 2021

nummer 2

…voorlezen de fantasie van je kind prikkelt?

… voorlezen kinderen nieuwsgierig maakt naar zelf leren lezen?
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... voorlezen je kind helpt om zich te leren concentreren?

… voorlezen ervoor zorgt dat je kind een groter inlevingsvermogen
ontwikkelt?
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… voorlezen de band tussen jou en je kind versterkt?
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DROOMARCHITECTUUR in L4
Nadat we heel veel huizen bekeken, het éne al specialer dan het andere,
gingen we aan de slag met karton om ons eigen droomhuis te bouwen.
En of het een droomhuis werd ……
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Zeeklassen L3 – L4

Het was weer geweldig!
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kalender 2021-2022
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
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
Oktober 2021

nummer 2

donderdag 31 maart: sponsortocht
vrijdag 1 april: rapport

paasvakantie: van 4 april t.e.m 18 april 2022 (paasmaandag)
zaterdag 23 april: Vormsel
dinsdag 3 mei: schoolrekening
zaterdag 7 mei: schoolhappening
maandag 16 mei: kijkmoment in de kleuterschool
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

Oktober 2021

nummer 2

