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H

et langste stuk van het schooljaar zit er op. Het allerheiligenverlof geeft leerlingen
en leerkrachten tijd om wat naar adem te happen. Een weekje aan wat anders kunnen denken, gaat ongetwijfeld deugd doen. De kinderen (en misschien ook wel de leerkrachten) hebben dat zeker verdiend. Hopelijk zijn de rapporten van de kinderen bevredigend en
hebben ze de punten behaald die binnen hun mogelijkheden liggen. Want wie zijn best heeft
gedaan, heeft goed gewerkt. Veel of weinig punten hebben daar niet altijd iets mee te maken.
Na de komende ‘rustweek’ zijn we hopelijk weer allemaal klaar om er tot Kerstmis weer keihard tegenaan te gaan.

Oudergroep stopt

Rugvriendelijke
schoolweek
Het hoeft niet gezegd dat
nogal wat volwassenen
kampen met rugproblemen.
Jong geleerd is oud gedaan.
Vandaar dat binnenkort
weer alle Genkse scholen
een rugvriendelijke week
organiseren. Tijdens de
tweede week van 13 tot 29
november zullen ze onder
meer tijdens de turnlessen
rugoefeningen aangeleerd
krijgen en zal er aandacht
zijn voor de boekentassen
waarin vaak heel wat spullen zitten die eigenlijk overbodig zijn.

Wat al een tijdje in de lucht hing, is
uiteindelijk werkelijkheid geworden.
De oudergroep van onze school stopt
ermee. Bijzonder jammer maar we
kunnen hen begrijpen. Vaak hebben
ze een oproep gedaan naar nieuwe
leden en helpende handen. Die kwamen er niet waardoor het voor die
enkele mensen die zich echt wel met
hart en ziel hebben ingezet, niet meer
haalbaar was. Als school wensen we
hen van harte en zeer gemeend te
bedanken voor alles wat ze voor ons
betekend hebben en dat was echt niet
weinig. Dank u wel !

feest. Het thema van dit feest is
‘Sinterklaas’. Niet zo verwonderOp 28 november worden de oma’s
lijk vermits de dag nadien de sint
en opa’s van al onze kleutertjes
een bezoekje brengt aan onze
uitgenodigd voor een grootouderschool. De kleutertjes zullen aan

Grootouderfeest

Sponsorloop

Zoals elk jaar organiseerden we
ook nu weer een sponsorloop. Omwille van het weer hebben we het
wel een eerste keer moeten uitstellen. Maar niet getreurd… bij de
tweede poging was het weer prachtig. En onze kinderen hebben het
fantastisch gedaan. Ze hebben niet
alleen reuze goed gelopen. Ze hebben ook heel wat sponsorgeld opgehaald. Dat zal zonder twijfel heel
goed gebruikt worden. Er zijn immers tal van noden in de school
waarvoor wat extra geld meer dan
welkom is. Het komt allemaal uw
kinderen ten goede. Op de site van
de school www.driehoeven.be
vindt u tal van foto’s van deze sportieve namiddag.
de grootouders laten zien wat ze
kunnen. Altijd heel schattig. Nadien is er gelegenheid om wat na
te praten met een lekker stukje cake en een heerlijke tas koffie.

Eerste rapportje

Verhaaltjes aan de poort

De leerlingen hebben hun eerste rapportje
meegekregen. Zoals elk jaar is er na dat
eerste rapport geen oudercontact. Maar ouders die toch vragen of bedenkingen hebben na het bekijken van het rapport, kunnen
na het Allerheiligenverlof altijd contact opnemen met de meester of juffrouw van hun
kind voor een afspraak.
Ouders waarvan wij zelf vinden dat een gesprek noodzakelijk is, zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Wilde verhalen aan de schoolpoort… ze zijn van alle tijden
en zullen dat allicht ook altijd blijven. Wat niet wegneemt dat
wij als personeelsleden het bijzonder jammer vinden wanneer
al onze inspanningen ten spijt, we door een paar enkelingen
door het slijk worden gehaald en worden beschuldigd van dingen die absoluut onwaar of onjuist zijn en die daarna een eigen leven gaan leiden. Erger is het nog wanneer men aan de
poort andermans kinderen gaat beoordelen, bekritiseren en in
naam van de school meningen de wereld instuurt of sommige
kinderen al dan niet op onze school thuishoren. Het raakt ons
diep dat we zo in onze beroepseer gekrenkt worden en zullen
dan ook uitzoeken welke stappen we kunnen ondernemen.

Studietoelage
U kan nog altijd een aanvraag voor studietoelage indienen. Dit is een financiële
steun van de Vlaamse overheid bestemd voor de ouders van kleuters
en leerlingen van het lager of secundair onderwijs. U kan steeds op het secretariaat
van onze school terecht voor meer uitleg of
hulp bij het invullen van de formulieren.

Zoals zo vaak gaat het altijd om enkelingen die door het geroddel anderen op hun kar trachten te krijgen. Gelukkig staat
de overgrote meerderheid van de ouders wel achter ons en
voor hen staan onze deuren zoals voorheen nog altijd open. Is
er een probleem kom het bij de directie of de betreffende leerkracht bespreken met de hierna volgende leuze in het achterhoofd:

Hou onze schoolpoort
RODDELVRIJ !

Kalender
26 oktober:
Eerste rapport

27 november:
Zwemmen voor het 4de en 6de leerjaar

05 november:
Eerste schooldag na de herfstvakantie

28 november:
Grootouderfeest

06 november:
Zwemmen voor het 4de en 6de leerjaar
Alles met de bal voor het 3de leerjaar

29 november:
De sint op bezoek in onze school

13 november:
Trefbal voor het 4de leerjaar
Zwemmen voor het 4de en 6de leerjaar

03 december:
Medisch onderzoek op school voor de leerlingen van het 1ste leerjaar

19 november:
Medisch onderzoek op school voor de leerlingen van het 3de leerjaar

04 december:
Zwemmen voor het 4de en 6de leerjaar

20 november:
Bibliotruck
Zwemmen voor het 4de en 6de leerjaar

07 december:
Kronkeldidoe voor de leerlingen van het 1ste
en 2de leerjaar

21 november:
Pedagogische studiedag: geen school voor

20 december:
Oudercontact voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school

de kinderen
26 november:
Bibliotheekbezoek voor de 5-jarige kleuters

“Tafeltje dek je”
Onze school werkt dit
jaar aan een muzisch
project dat we 'tafeltje
dek je' hebben genoemd.
Elke maand zal een andere klas hieraan werken
en op het einde van de
maand doen ze dan een
presentatie voor de ganse school.
We zijn er al aan begonnen. Onlangs werd de
start van het project door
de kleutertjes en de leerlingen van het vijfde via
een liedje en een toneelstukje voorgesteld aan
de school. Je vindt daar
foto's over in het fotoboek van onze schoolwebsite
www.driehoeven.be

