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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.
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Om deze actie goed in te zetten organiseren we op dinsdag 8 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!
Wafel- en wijnslag
Deze week starten we opnieuw met onze
wafel- en wijnslag. Deze loopt van 27 oktober
tot 25 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?

Website : www.sint-filippus.be
Neem zeker eens een kijkje op onze website bij de foto’s . Je vindt er leuke kiekjes
van bv. de sportdag, de scholenveldloop, de dag van de sportclub, … en nog veel
meer.

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.

Zakdoekje mee?
Het seizoen van de loopneusjes is weer aangebroken. Geeft u uw kind zijn eigen
zakdoek mee? Papieren zakdoekjes kunnen natuurlijk ook.
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Uitslag scholenveldloop 28 september 2022
Wij willen iedereen die deelnam aan de scholenveldloop een dikke proficiat wensen!
Bedankt voor jullie fantastische inzet en prestaties!
Hieronder vinden jullie de uitslag.
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Nieuws uit L1
Workshops rond Halloween
Na 2 maanden vol met nieuwe belevenissen sloten we
maandag deze periode af met een leuke workshop.
Tijdens de Halloween workshop werden er vleermuis kronen
geknutseld, zout gekleurd en natuurlijk pompoensoep
gemaakt.
We leerden heel wat over de ingrediënten die in onze
heerlijke soep moesten. We maakten ook échte spinnen om in onze spinnensoep te
laten zwemmen.
Het samen eten in de klas was een feest op zich.
De complimentjes over de activiteiten en de soep vlogen ons om de oren. Dit
schooljaar staat er zeker nog eens een kookactiviteit
op het programma.
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Het leven zoals het is in de Gele Zon...

In onze kleuterklas gebeuren hele leuke
dingen. Zo wordt er wel al eens gespeeld met
rijst, gekleurde rijst. Dit vinden we trouwens
super leuk, alleen onze juf moet nadien wel
heel veel poetsen.

Soms
werken we in de gele zon ook op de
computer. Op de computer kijken we
verhaaltjes, leren we letters typen, spelen
we spelletjes.

We krijgen af en toe ook wel eens bezoek in de
klas. Zo is de Gruffalo bij ons op bezoek geweest.
Er stonden hele grote voetafdrukken in de klas en
er lag een briefje bij. De Gruffalo vroeg of we op
bezoek konden komen bij hem in het bos. Dus
zijn we met heel de klas naar het bos gegaan. De
Gruffalo had al een geluk een plannetje
achtergelaten zodat we hem konden vinden. Daar
aangekomen, opdrachtjes gedaan en de Gruffalo
was nergens te bespeuren. Er lag wel een brief
dat hij jammer genoeg door was, hij had zo een
honger dat hij op zoek is gegaan naar de muis.
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In de Gele zon worden ook heel veel leuke spelletjes gespeeld.

En genieten we van schilderen en knutselen.
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Taartenfeest
Op 13 en 14 oktober was er in de kleuterschool een heel
groot theehuisje. Hierbij mochten de middelste en oudste
kleuters helpen bij opdienen en afruimen, bestek rollen en
uitdelen, drankjes verkopen en koffie uitdelen! Dit was
reuzeleuk! Bedankt aan iedereen die gebakken heeft en die
ons is komen steunen!

Oktober 2022

Nieuwsbrief Ouderraad
Trooper Dikke dankjewel !
We verzamelden maar liefst 282 stemmen
Een top 3 werd het jammer genoeg niet,
maar we zijn toch heel blij met ons resultaat.
Het donatie spaarpotje bracht de ouderraad
€190 op, waarvoor dank.
Verdere info over de gedoneerde euro’s
volgt later nog.

Halloweendrink
Vrijdag 28 oktober 2022 organiseert de ouderraad een Halloweendrink.
Na schooltijd zullen we klaarstaan om de vakantie “ grezellig”
in te zetten.
Griezelsap, Draculla’s punch, soep met spin of doodskop
erin,…
€1 en €2 euro zijn onze prijzen.
Vergeet dus geen CASH geld die dag

😉

(Er zal ook een hapje en een drankje aangeboden worden door de ouderraad)

Kledinginzameling Bag2School
Van 14 november 2022 t.e.m. 18 november 2022 zamelen we terug oude kledij in.
VOOR en NA schooltijd kunnen jullie terecht
aan het chiro lokaal NAAST de school ( en het
infobord).
Er zal ook dit jaar een avond inzameling
voorzien worden, deze vinden jullie binnenkort
terug op FB of ons infobord
Per ingezamelde kilo verdienen wij 0.30 cent
Meer info kunnen jullie vinden op
https://nl.bag2school.be/
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->Nieuwe datum

zaterdag 25 maart 2023

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadsintfilippu

ouderrraad GVBS Sint-Filippus

ouderraadsintfilippus

herfstvakantie: van 31 oktober t.e.m 4 november 2022
dinsdag 8 november: schoolrekening
donderdag 10 november: pedagogische studiedag
vrijdag 11 november: wapenstilstand – vrije dag
maandag 14 november t.e.m.18 november: kledinginzamelactie
(ouderraad)
donderdag 24 november: oudercontact lagere school (niet L1)
dinsdag 29 november: oudercontact lagere school (niet L1)
vrijdag 2 december: wafel- en wijnslag
zaterdag 3 december: wafel- en wijnslag
dinsdag 6 december: sint
maandag 19 december: kijkmoment nieuwe kleuters
donderdag 22 december: kerstviering – kerstdrink
vrijdag 23 december: rapport
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kerstvakantie: van 26 december t.e.m 6 januari 2023
dinsdag 10 januari: schoolrekening
maandag 23 januari: kijkmoment nieuwe kleuters
vrijdag 27 januari: vrije dag
woensdag 1 februari: pedagogische studiedag
donderdag 9 februari: oudercontact kleuterschool + L1 + L6
maandag 13 februari: : kijkmoment kleuterschool
dinsdag 14 februari: oudercontact kleuterschool + L1 + L6
vrijdag 17 februari: carnaval

krokusvakantie: van 20 februari t.e.m 24 februari 2023
donderdag 2 maart: schoolrekening
donderdag 23 maart: oudercontact lagere school (niet L1-L6)
zaterdag 25 maart: kinderfuif en oudercafé (ouderraad)
maandag 27 maart: kijkmoment nieuwe kleuters
dinsdag 28 maart: oudercontact lagere school (niet L1-L6)
donderdag 30 maart: paasviering - sponsortocht
vrijdag 31 maart: rapport

paasvakantie: van 3 april t.e.m 14 april 2023
woensdag 3 mei: schoolrekening
zaterdag 6 mei: scholentornooi voetbal
maandag 15 mei: kijkmoment nieuwe kleuters
donderdag 18 mei: Hemelvaart – 1° communie – vrije dag
vrijdag 19 mei: vrije dag
maandag 29 mei: pinkstermaandag – vrije dag
dinsdag 6 juni: superfietser L6
dinsdag 20 juni: slapen 5-jarigen
woensdag 21 juni: sportdag kleuterschool
donderdag 22 juni: oudercontact lagere school + kleuterschool
pennenzakkenrock L5-L6
woensdag 28 juni: schoolrekening - rapport + receptie L6
donderdag 29 juni: schoolreis LS
vrijdag 30 juni: (alleen voormiddag) slotviering - rapport
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