Kalender oktober 2021
scholen Vichte

vr 1

4de lj: medisch schooltoezicht

za 2

zo 17
ma 18

1A, 3A, 4A, 5A, 6A: zwemmen

di 19

3de + 4de lj: toneelvoorstelling

zo 3

3de leerjaar: klasviering

ma 4

1A, 3A, 4A, 5A, 6A: zwemmen
5A+5B: bib
6A+6B: uitstap studio Globo en
beroepenhuis Gent

wo 20

Pedagogische studiedag:
vrije dag voor de kinderen.

3de lj: leeruitstap Kluisbos

do 21

2A: zwemmen
5A:Sporen van de Groote Oorlog in

di 5

Vichte (geleide wandeling door Pol
Ostyn)

wo 6

NM: Oudercontact: Omgekeerd 10
minutengesprek.

vr 22

Dag van de jeugdbeweging

do 7

2A: zwemmen

za 23

Opendeur peuterklas.

vr 8

6A+6B:bib

zo 24

za 9

ma 25

zo 10

di 26

ma 11
di 12

3de kl: bezoek aan de bib
1B, 3B, 4B, 5B, 6B: zwemmen
4C: zwemmen

wo 13

1B, 3B, 4B, 5B, 6B: zwemmen
4C: zwemmen

wo 27
do 28

2B: zwemmen
5A+ 5B: bib

vr 29

6A+ 6B: bib
NM: herfstwandeling met alle kinderen

do 14

2B: zwemmen

za 30

Herfstvakantie

vr 15

5B:sporen van de Groote Oorlog in
Vichte (geleide wandeling door Pol
Ostyn)

zo 31

Herfstvakantie

za 16

De waarden die voor de wasbeer belangrijk zijn :waarderen, respecteren,
openstaan voor de ander, vragen om te laten zien.
Een kind dat zich gedraagt als een wasbeer, geeft aandacht aan anderen,
luistert naar wat de ander te vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt
anderen uit om mee te spelen.

Denkgroepen
Vorig jaar hebben we onze visietekst afgewerkt. Dit schooljaar zetten we verdere stappen in de concrete
uitwerking hiervan.
We starten met 2 extra denkgroepen op:
- cognitief sterke leerlingen: we zijn ingestapt in een project vanuit het ministerie over het functioneren
van cognitief sterke leerlingen. We willen nadenken over onze huidige werking en deze toetsen aan
wetenschappelijke bevindingen. Daarnaast willen we criteria opstellen waarmee we verder willen
werken.
- Klasverdeling: we hebben in elk leerjaar gemiddeld 2 klassen. We willen nadenken over de manier en
de momenten waarop we de leerlingen “mengen”. We doen beroep op experts en willen ook hier
duidelijke criteria.
Gedurende het schooljaar houden we jullie op de hoogte van de resultaten van deze denkgroepen.

Foto’s en Whatsapp
Tijdens de coronacrisis zijn we als school overgeschakeld naar Questi om te communiceren
met de ouders. We hebben gemerkt dat we ouders vlotter kunnen bereiken en we zijn in
orde met de wetgeving rond de GDPR “privacy”.
Op onze site is ook het systeem voor de foto’s van de klassen aangepast. Je kan per klas
een mapje terugvinden met de foto’s van het hele schooljaar.
Daarom namen we de beslissing om geen foto’s meer te versturen in Whatsapp groepen (dit
gebeurde in enkele klassen). De communicatie naar de ouders verloopt via Questi en niet via Whatsapp.
Ook jullie kunnen berichten sturen naar de personeelsleden van de school. Je kan kiezen voor een “gesprek”
en dan kan de persoon antwoorden. Je kan ook een “mededeling” sturen en dan is er geen
antwoordmogelijkheid.
De app “Questi voor ouders” is een aanrader om op een eenvoudige manier berichten te ontvangen.

Maximumfactuur
Basisonderwijs is gratis voor alle leerlingen. Dit betekent dat de school zorgt voor alle schoolbenodigdheden
voor de kinderen: werkboeken, schrijfgerief, knutselgerief, …. .
Uitstappen en extra benodigdheden kunnen aangerekend worden op de factuur. Er is een maximum voor het
hele schooljaar: voor een kleuter is dit €45 en voor een leerling in het lager €90.
Belangrijk: maaltijden en toezichten zijn niet meegerekend zijn in deze maximumfactuur.

