Kalender januari 2019
scholen Vichte
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4A: uitstap P. Benoitmuseum
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3+4: activiteit in Vichte rond 100 jaar
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Opendeur peuters! Iedereen welkom
tussen 15.30u en 18u.
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5A: start stage juf Emmy Tavernier

2A, 3A, 3B: zwemmen
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Kleuterhappening georganiseerd door
de gemeente.
20u: ouderraad VBS
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2A, 3A, 3B: zwemmen

10.30u: Startviering Vormsel
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1A, 1B, 1C en 2B: zwemmen
5A+5B: start zwembeurten (om de 14
dagen)
4B: uitstap P. Benoitmuseum
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1ste + 2de lj: Honkietonkie
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5A+5B: zwemmen
5+6: infoavond over ‘leren leren’ in
GLS Ingooigem. Brief volgt
(start om 19u)

wo 30

do 31

VBS: Oudercontact

Nieuwsbrief scholen Vichte

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar
maak elke dag een tikkeltje bijzonder
voor iedereen het beste - mooiste wat er is
en telkens weer een ander prachtig wonder!
Het team van scholen Vichte wenst jullie een fijne eindejaarsperiode en een mooi 2019!
Hindernissenparcours: Warmste week!
Vrijdag 7 december stond er voor alle kinderen vanaf het 2de kleuter een
hindernissenparcours op het programma. Vele ouders en grootouders kwamen
supporteren en samen voelden we de “warmte” van deze actie.
De kinderen vonden het top: door de gangen, door de refter, in een speleobox en onder
tafels, over een auto en vanop het dak….. dankzij de medewerking van de gemeente, de
brandweer en heel wat leerkrachten en vrijwilligers werd deze actie een meer dan
geslaagd gebeuren!
Daarbovenop konden we € 1827,7 (€200 steun van gemeente Anzegem incluis) schenken aan
VZW De Katrol ! Een gemeende dank-je-wel! We hopen dat we hiermee kinderen en gezinnen uit Vichte
kunnen helpen! De kinderen van het vierde leerjaar mochten zelfs naar Puyenbroeck gaan om daar de €330
te overhandigen die ze voor de KOEKENBAK-actie van Ketnet verzameld hadden, waarbij we natuurlijk ook
onze hindernissenactie vermeld hebben. Bij deze ook een dank aan alle bezoekers van de kerstmarkt van
19 december: u maakte er een sfeervol gebeuren van!
Speelplaats: nieuwigheden op komst op beide scholen
VBS:
In de kerstvakantie worden de eerste werken aan de speelplaats opgestart! De opbrengst van de
pannenkoeken en koeken gaat integraal naar de werken en herinrichting van de speelplaats. We zullen de
werken in verschillende fases indelen.
We gaan voor een speelplaats waar elk kind zich goed voelt en zich kan uitleven!
Steeds welkom voor een helpende hand op zaterdag 22 december.
GLS:
We wagen onze kans en dienen een project in bij MOEV.
Kinderen en ouders brainstormden al over wat goed is en mag blijven, over wat
mogelijks gedroomd kan worden om te realiseren.
Tegen 22 februari moet alles ingediend zijn.
We komen een volgende keer samen op donderdag 17 januari om 20u waarbij we alle geïnteresseerden
uitnodigen.
Ook onze opbrengst zal omgezet worden in het aanschaffen van materiaal voor op de speelplaats.
Hierover meer concreet nieuws na de volgende vergadering.

Opendeurmoment + inschrijving nieuwe peuters: zaterdag 19 januari tussen 15.30u en 17u.

We heten alle ouders die interesse hebben in onze school van harte welkom op zaterdag 19 januari in onze
peuterklas. We voorzien een korte rondleiding door de school.
Inschrijven is die dag ook mogelijk…. men zegge het voort.
(Door de gewijzigde privacywetgeving mogen we geen gezinnen meer aanschrijven met een persoonlijke brief.)

Eerste communie
De kinderen van het eerste leerjaar die de keuze voor eerste communie gemaakt hebben, krijgen om beurt
een gebedshuisje mee naar huis. Alle kinderen mogen in de maand januari tijdens een zondagsmis hun
kaarsje meebrengen naar de kerk.

Personeel
Meester Jean-Yves neemt vanaf 1 januari de taak van inspecteur op zich voor het bisdom Brugge.
Dit zal hij tot 30 juni uitvoeren. We wensen hem veel plezier toe in de nieuwe uitdaging. Juf Magali Casier blijft
de vervanging op haar nemen.
Juf Liesbeth (GLS) neemt vanaf 1 januari drie maanden halftijds zorgkrediet op. De taak van zorgcoördinator
zal zij blijven uitvoeren. Voor de uren klasondersteuning kijken we nog voor vervanging.
Juf Liesbeth blijft het aanspreekpunt voor de zorgen van of over uw kind.
Juf Joke Maiheu (VBS) zal vervangen worden door Leonie Callewier tijdens haar zwangerschapsverlof.
Noteer alvast deze data:
1 februari: schoolfeest GLS
Welkom op het schoolfeest van GLS met als thema ‘CREA-poel’. We richten de
Stringe in met allerlei leuke crea-activiteiten. Het pronkstuk van de avond is het
werken met de sets van CREA-tool: Sint bracht er één voor op school.
(https://www.creatool.be). De kinderen ontwierpen de affiche en de eetkaarten.
We bieden een lekkere winter-BBQ aan en nodigen u bij deze al van harte uit.
Zondag 24 februari: Ontbijtactie VBS + GLS
Op zondag 24 februari worden er naar jaarlijkse gewoonte terug ontbijtpakketten aan huis geleverd.
Internet
Deze week ontdekten we dat er mensen zijn die nog geen enkele mail ontvingen van de school.
Mocht dit het geval zijn en je wenst mails te krijgen- ook de facturen worden zo bezorgd in GLS-, gelieve dan
een mailtje te sturen naar gemeenteschool@vichte-ingooigem.be. Dank bij voorbaat!
Op facebook is er een groep van de gemeenteschool: we nodigen jullie uit om hiervan lid te worden.
gemeenteschool de beukennoot Vichte is de naam van deze groep: van harte welkom!

