SPRINGPLANKNIEUWS

- wo 01/02 Instap kleuters
Teldag leerlingen
- do 02/02 Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.00 uur)
Klasvergadering instapklas juf Chiara (19.30 uur)
Oudervereniging (20.30 uur)
- di 07/02 Zitdag CLB-medewerkster KO (8.30-10.10 uur)
Infoavond door een CLB-medewerker over het SO voor de
ouders van de leerlingen van 6AB (19.00 uur)
- wo 08/02 Demolessen SFC voor 6AB
- do 09/02 Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.00 uur)
AV LOP (18.30 uur)
RVB Schoolbestuur (20.00 uur)
- zo 12/02 VALENTIJNS-ONTBIJT in Sint-Baaf!!!
- ma 13/02 START INSCHRIJVINGEN 2016-2017
VOORRANGSPERIODE 1: BROERS en ZUSSEN EN
KINDEREN VAN LEERKRACHTEN (tot 24/2) (8.30uur)
- di 14/02 Zitdag CLB-medewerkster KO (8.30-10.10 uur)
- do 16/02 Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.00 uur)
Schoolraad (20.15 uur)
- vr 17/02 Rollebolle in sporthal Koersel (4-, 5-jarigen)
- di 21/02 Zitdag CLB-medewerkster KO (8.30-10.10 uur)
1 luistert mee voor 1AB (9-10.30 uur)
- wo 22/02 Openklasdag peuters (17-19.00 uur)
- do 23/02 Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.00 uur)
- vr 24/02 Start krokusvakantie
- 25/02 t.e.m. 05/03 KROKUSVAKANTIE

1 Zwemlessen
- 4AB: 14/02
- 5AB: 07/02, 21/02
2 Boekenrekje-Het wondermooiste voorleesboek
Knuffeldicht bij de voorlezer zitten, het mooie prentenboek met rustige,
heldere tekeningen mee doorbladeren en het leuke soms spannende
verhaal beleven in de warme gezelligheid van de woonkamer. Kun je iets
fijner bedenken voor een donkere winteravond net voor het slapengaan?
Dit voorleesboek voor peuters-kleuters biedt vijf toffe verhalen door
Franse auteurs geschreven en soepel in het Nederlands vertaald door Lies
Lavrijsen. Ze zijn mooi en fris en soms grappig geïllustreerd door
verschillende tekenaars.
Het verhaal ‘De blauwe kat’- wat ikzelf het mooiste vind- legt speels, maar
duidelijk de vinger op de wonde van ongewoon zijn en niet aanvaard worden
door de omgeving. Het verhaal ‘Prins Olivier wil zich niet wassen’ geeft dan
weer een prik aan kinderen die zich niet willen aanpassen aan de regels van
het huis. Het grappigste verhaal is beslist: ‘Prins Nino in de kleuterklas’.
Een warme vertelling voor het slapengaan.
(Deltas, 22,90 euro)(Uit De Bond).
3 Tutti frutti-Mondzorg.

Tandvriendelijke voeding zorgt niet alleen voor een mond vol gezonde
tanden, maar ook voor een goede algemene gezondheid.
Toch is zo’n voeding niet genoeg om de mond gezond te
houden. Hieronder vind je nog drie andere preventieve
maatregelen.


Poets je tanden regelmatig en grondig. Zo verwijder
je de tandplak en verminder je het aantal zuur
procederende bacteriën op het tandoppervlak, dus
ook de hoeveelheid zuur.



Geef je tanden meer weerstand tegen zuuraanvallen door een
aangepast fluoridegebruik. Het is aangeraden twee
fluoridemomenten per dag in te bouwen, namelijk door de tanden
met een fluoride houdende tandpasta te poetsen. U kan het
fluorideadvies van de Vlaamse Werkgroep Gezonde Tanden
raadplegen op www.tandarts.be.

Laat je mond regelmatig door een tandarts controleren. Die kan je
het nodige advies geven en indien nodig behandelen.
( Uit Handleiding Tutti Frutti van vzw Limburgs Gezondheidsoverleg)


4 Solidariteit is geen ijdel woord in onze school!
Tijdens de maand maart organiseren de vijfdeklassers
een wafel + gebak verkoop voor Sint-Vincentius.
Meer info krijgen jullie weldra via een mailtje.
Op vrijdag 17 maart vanaf 14.45 uur organiseert de
school een KOFFIESTOP ten voordele van Broederlijk
Delen. Hartelijk welkom.
5 Welkom aan de nieuwe leerlingen in onze school.
Op 7 november 2016 en op 9 januari 2017
begonnen 12 peuters aan hun schoolloopbaan bij
juf Hanne/juf Chiara (en juf Hilde). Ze zijn nu met
22.
We zeggen welkom aan deze kinderen en hun
ouders en we hopen dat ze zich vlug thuis voelen
en hier een fantastische schooltijd beleven.
6 Schoolfeest: zaterdag 10 juni 2017
Noteer alvast deze datum voor een origineel
schoolfeest in de school dat u als ouder of
sympathisant zeker niet wilt missen!

7 Vergeet uw studietoelage niet!!!
Wilt u een school- of studietoelage aanvragen voor uw zoon of dochter dan
heeft u daarvoor nog de tijd tot 1 juni 2017. Maar hoe vlugger u de
aanvraag doet, hoe sneller de toelage uitbetaald kan worden. De toelage
varieert tussen 93,21 (kleuter) en 104,86 tot 157,29 euro voor kinderen
van de lagere school.

Als u een toelage ontvangt, profiteert de school ook mee want voor elk
kind met een toelage ontvangt de school extra middelen!
Daarom nogmaals een oproep om een aanvraag in te dienen ook al heeft u
een vermoeden dat u geen recht heeft op een toelage. U weet het pas
zeker als u een antwoord heeft gekregen op uw aanvraag.
Digitale aanvragen via: www.studietoelagen.be. U kunt ook
aanvraagformulieren verkrijgen op het secretariaat van de school!
8 VALENTIJNS-ONTBIJT 12 februari 2017
Op zondag 12 februari 2017 organiseert onze
school in Eversel samen met de oudervereniging
een heus LENTE-ONTBIJT in de grote zaal van
Sint-Baaf.
U kan er terecht van 8.30 tot 11.30 uur voor een
lekker ontbijt eventueel aangevuld met een glaasje
cava, spek met ei of pannenkoeken. Kaarten binnen
brengen ten laatste vrijdag 3 februari a.u.b. Alvast
bedankt.

