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Beste kind,
Beste ouder,
Beste grootouder,

WELKOM voor het nieuwe schooljaar! Stap je mee?

Inderdaad: voor het schooljaar 2018-2019 kozen wij als dit als jaarthema!
Elke maand trekken we een ander paar schoenen aan om samen op pad te gaan. We krijgen
telkens een wegwijzer aangeboden, zodat we steeds samen onze tocht verder kunnen zetten.
In de klas, maar ook samen met andere klassen en zelfs alle kinderen van onze school, werken wij
maandelijks een deelthema uit.
De eerste wegwijzer (maand september) is ‘Gastvrijheid’, waarmee we vooral gaan werken rond
aanvoelen, inleven, begrijpen.
‘Voeten onder tafel’ is hierbij onze beeldrijke slogan.
Wie een oud paar schoenen niet meer nodig heeft, mag dit morgen meebrengen om ons nieuwe
jaarthema ‘Stap je mee?’ in te kleden en wat kleur en vorm te geven.
Hierbij het overzicht van ons jaaraanbod:
Maand
Wegwijzer
September Gastvrijheid
Oktober
Dialoog
November
December
(advent)
Januari
Februari

Maart
(vasten)
April
Mei

Juni

Schoonheid en
verbeelding
Kwetsbaarheid

Beeldrijke slogan
Voeten onder tafel
In iemands
schoenen staan
Uit de pas
Op kousenvoeten

Inspirerende gedachte
Gastvrijheid is: aanvoelen, inleven, begrijpen
Netwerken vanuit je hart
Dans met je hart en je voeten zullen volgen

Alleen mensen die zichzelf kwetsbaar laten
zijn en dat durven delen, kunnen misschien
wel eens gelukkig zijn. Dirk de Wachter
Wijsheid
Op blote voeten
Kostbaar is de wijsheid die door ervaring
wordt verkregen
Uniciteit en
Verwante zolen
Het streven naar eenheid zonder
verbondenheid
verscheidenheid, gaat ten koste van de
vrijheid. Paus Franciscus
Rechtvaardigheid Je stoute schoenen Tussen lef en laf is één letter verschil …
aantrekken
Als wij niets doen, wie dan?!
Veerkracht
Ten voeten uit
Leven is als een trampoline.
Je veert terug na elke tegenslag
Generositeit
Op grote voeten
Ik wil vrijgevigheid beoefenen door mijn tijd,
energie en materiële hulpbronnen te delen
met degenen die het echt nodig hebben.
Thich Nhat Hanh
Duurzaamheid
Voetje voor voetje
Verminder, herbruik en verander

Via deze maandelijkse ‘Agenda’ willen wij u op de hoogte brengen van de geplande activiteiten
voor de komende maand. Indien nodig zullen wij voor sommige activiteiten meer informatie
bezorgen via een afzonderlijke brief.
U kan deze agenda digitaal ontvangen via ‘Gimme’. Vergeet hierbij niet de gewenste kanalen
(klassen, algemeen) aan te passen!
Wie nog niet intekende op ‘Gimme’, kan dit doen a.d.h.v. de brief met handleiding hiervoor die
eerstdaags wordt meegegeven. Elkaar goed informeren is heel belangrijk om een goede
samenwerking te bekomen. Hierdoor hechten wij veel belang aan deze ‘Agenda’.

Agenda september 2018
Maandag 01/09
Donderdag 06/09
Vrijdag 07/09
Dinsdag 11/09

Woensdag 12/09
Donderdag 13/09
Vrijdag 14/09
Woensdag 19/09

Donderdag 20/09
Vrijdag 21/09
Dinsdag 25/09
Woensdag 26/09
Donderdag 27/09
Maandag 01/10

Eerste schooldag! WELKOM ALLEMAAL!
15.50 – 16.50 uur: start wekelijkse lessenreeks door Kunstacademie bij ons
op school voor ingeschreven leerlingen van 1e en 2e leerjaar
Voormiddag: onze kleuters gaan op de kermismolen!
19.00 uur: infoavond voor alle ouders
15.45 – 17.15 uur: start dactylolessenreeks voor ingeschreven leerlingen van
4e, 5e en 6e leerjaar in onze computerklas
16.00 – 18.00 uur: personeelsvergadering
10.45 uur: Startviering lagere school in onze parochiekerk; iedereen welkom!
15.50 – 16.50 uur: 2e les door Kunstacademie voor ingeschreven leerlingen
Voormiddag: de schoolfotograaf op bezoek!
Voormiddag: opstart ‘Meter en peter’-project K1 en L6
Namiddag: naschoolse sportactiviteit ‘Voetbal 4 tegen 4’ voor ingeschreven
leerlingen van L3 en L4 in Geraardsbergen
15.50 – 16.50 uur: 3e les door Kunstacademie voor ingeschreven leerlingen
Werelddag van de vrede! Meteen de start van de Vlaamse vredesweek die
loopt t.e.m. dinsdag 2 oktober
15.45 – 17.15 uur: 2e dactyloles voor ingeschreven leerlingen van 4e, 5e en 6e
leerjaar in onze computerklas
Naschoolse sportactiviteit ‘Veldloop’ voor ingeschreven leerlingen van de
lagere school; meer info via brief
15.50 – 16.50 uur: 4e les door Kunstacademie voor ingeschreven leerlingen
LOKALE VERLOFDAG: GEEN KLAS!

L3 en L4 starten dit schooljaar met een reeks van 10 zwembeurten op
volgende data telkens op vrijdagnamiddag:
21 en 28 september / 5, 12, 19 en 26 oktober
9, 16, 23 en 30 november
Zwemgerief niet vergeten, a.u.b.!

Eerstkomende feestactiviteit: KAAS- & WIJNAVOND op vrijdag
12 oktober in de parochiale feestzaal Windekind te Zandbergen vanaf
17.00 uur
Woensdag 17 oktober 2018 --- pedagogische studiedag / GEEN KLAS
Eerste Communie --- zondag 12 mei 2019 om 9.30 uur
Vormselviering --- zaterdag 25 mei 2019 om 14.00 uur

