VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

SCHOOLNIEUWS FEBRUARI 2018
Het einde van de eerste semester is in zicht. Januari was een drukke maand

Beste ouders en grootouders met heel wat grijze dagen. De dagen beginnen gelukkig te lengen en brengen

ons dichter en dichter bij de lente van 2018. Ik heb zoals velen nood aan
zonlicht!
Vriendenweek

Kindercarnaval

Fiscaal attest opvang

Oudercontact
Oudercomité

Van 2 tot en met 9 februari houden we een VRIENDENWEEK op school.
We zetten onze kinderen aan om verdraagzamer te zijn en mooie woorden te
gebruiken. Beer Tolero houdt een oogje in het zeil.
We leren de kinderen ook horen, zien en SPREKEN als iemand gepest wordt!
Heb je zin om te zingen en te dansen met de kinderen? Hou dan vrijdag 9
februari vrij, want dan trekt de carnavalsstoet opnieuw door de nabije straten
van de school. We vertrekken om 14.20 uur op school, want eerst gaan we
dansen. Voorwaarde, om mee te stappen, is uiteraard dat u ook verkleed bent.
Zoals vorig jaar worden in de komende maanden door alle scholen attesten
uitgereikt aan de ouders als bewijs van betaling van opvang voor hun kind
tijdens het jaar 2017.
Op het attest zal het bedrag staan dat men de school betaalde voor
middagtoezicht, morgen- en avondopvang, vakantiekamp en créanamiddagen.
Dit kan dan bij de belastingaangifte gevoegd worden.
Het fiscaal attest wordt pas meegegeven indien u alle rekeningen van 2017
betaald hebt.
Voor de kleuters, 1ste en 4de leerjaar gaat het oudercontact door op
dinsdag 6 februari.
Het oudercontact voor het 2de, 3de en 6de leerjaar valt op woensdag 7
februari.
Voor het 5de leerjaar worden de oudercontacten verdeeld over dinsdag 6
en woensdag 7 februari
Het oudercomité zit niet stil. Na de fantastische lichtjestocht hebben ze
weer een activiteit op stapel staan.
Zondagvoormiddag 4 februari worden ontbijtmanden uitgedeeld.

De vakantiekampen worden vanaf dit jaar georganiseerd door Creafant.

HUN KRIEBELKAMPEN:
... zijn knusse, gezellige themakampen
... met een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan activiteiten
... zitten boordevol fantasie- en natuurbeleving
... vertrekken meestal vanuit de fantasie van een leuk verhaal
... werken ervaringsgericht
... zijn er voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar

BIJ DE KRIEBELKAMPEN:
... spelen, bewegen, creëren en experimenteren we buiten van zodra het weer het toelaat
... is er inspraak van de kinderen, ze bepalen mee de activiteiten
... wordt er geknutseld; zijn er sport-, spel- en kookactiviteiten
... stimuleren we creativiteit en fantasie
... hebben we aandacht voor gezonde voeding
... kan elk kind zijn wie het is

Tijdens de krokusvakantie zijn 18 kinderen ingeschreven. Neem gerust een
kijkje welke kampen nog doorgaan op onze school: www.kriebelkampen.com
Telefoon: 09/384 42 60

URL:E-mail: basisschool@gvbdikkelvenne.be

VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

Bossemstraat 2
9890 Gavere

Koffiestop

Alle klassen starten met het vastenproject:
De Rwenzori-regio in Oeganda lijkt met zijn groene heuvels en microklimaat
heel vruchtbaar. Maar schijn bedriegt. Door de bevolkingsgroei in Oeganda
bezitten de boeren steeds kleinere stukken grond. Te klein om genoeg voedsel te
kweken en hun gezin te voeden. De Oegandese overheid investeert amper in
kleinschalige landbouw. Bovendien zorgt klimaatverandering steeds meer voor
slechte oogsten.
We houden een koffiestop op vrijdag 23 februari van 14.00 – 16.30 uur
Op vrijdag 30 maart houden we onze jaarlijkse solidariteitsmaaltijd.
Dan krijgen de kinderen soep en boterhammen voor de prijs van een middagmaal.
Sara Korbi kwam sinds begin januari ons team versterken in de kleuterschool. Zij
geeft kleutergym en schrijfdans aan de jongste kleuters. Daarnaast ondersteunt zij
de klassen bij onze oudste kleuters.
Sara heeft 2 kinderen en is reeds vertrouwd met onze school. Ze zit alweer
volledig in het team.
Juf Jolien ondersteunt de woensdagvoormiddag de oudste kleuters. Daarnaast
werkt zij samen met de juffen van de jongste kleuters STE(A)M-activiteiten voor
hen uit. Zij neemt ook dikwijls de woensdagnamiddagopvang voor haar rekening.

Vr 2 – Vr 9 februari loopt de vriendenweek

Kalender

Zo 4 februari
Het oudercomité deelt ontbijtmanden uit
Di 6 februari
Oudercontacten
Woe 7 februari Oudercontacten
SVS tussen 4 vuren te Zwalm (2 de graad)
Do 8 februari
5de & 6de leerjaar naar Oudenaarde “Een lesdag in de middelbare
school”
Vr 9 februari Namiddag: kindercarnaval.
De stoet vertrekt om 14.20 uur
Za 10 – Zo18 februari KROKUSVAKANTIE
Ma 19 februari zitdag CLB in de voormiddag
Do 22 februari “Egeltje Prik”, voorstelling voor de kleuters
Vr 23 februari Koffiestop van 14.00 – 16.30
Ma 26 februari NM bibliotheek
20.00 Schoolraad
Di 27 februari Medisch onderzoek 5de leerjaar
VM Zitdag CLB
Do 23 februari
de

Vriendelijke groeten
Ann De Mey
Directeur

Telefoon: 09/384 42 60

Oudercontact voor kleuters, 1 ste, 2de en 3

leerjaar

Van Ma 20 – Vr 24 februari loopt de vriendenweek
Vr 24 februari Namiddag: kindercarnaval.
De stoet vertrekt om 14.20 uur
URL: www.gvbdikkelvenne.be

Van Za 25 – Zo 5 maart krokusvakantie

E-mail: basisschool@gvbdikkelvenne.be

