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Link naar onze website

Derde avondwandeling
We nodigen u van harte uit op onze derde sfeervolle avondwandeling. Onderweg kan u knutsels
van onze leerlingen bewonderen in het thema ‘dierenwereld’ en genieten van opwarmers (op
verschillende manieren…)
Na de wandeling zijn alle wandelaars welkom in onze verwarmde bar.

Infoavond
Op 15 januari 2018 gaat er een infoavond door op onze school voor de ouders van de leerlingen
die in aanmerking komen voor een overgang naar het middelbaar onderwijs.
Er zijn twee delen;
- eerst een algemeen deel voor iedereen met een woordje uitleg van directie + woordje uitleg
CLB.
- daarna volgt een opsplitsing in twee ruimtes waar dan specifiek uitleg wordt gegeven over de
verschillende opleidingsvormen (OV) OV1/OV2 en OV3/OV4/1A/1B.

Gezondheidsbeleid: tussendoortjes op school
Een gezonde voeding voor kinderen en jongeren is extra belangrijk. Hun voeding moet hen de
nodige energie leveren voor hun dagelijkse activiteiten maar moet hen ook toelaten goed te
groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is de kans groot dat wie van jongs af aan
gezonde eetgewoonten aanleert dit tot op latere leeftijd volhoudt.
U kan in het schoolreglement nalezen welke tussendoortjes toegelaten worden en welke niet.
Check zeker onze website www.devliergeluwe.be . Klik rechts op ‘Schoolreglement’. Daar vindt
u onder het luik ‘Veiligheid en gezondheid’ een beschrijving over ‘Voeding, dranken en
tussendoortjes’:
Er geldt een verbod op het meebrengen naar school van producten uit de categorieën ‘uitzonderlijk’ en ‘te
mijden’: frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, sportdranken, snoep, chocoladekoeken, wafels,
chips, repen, enz.)
Onze school stimuleert de leerlingen om fruit mee te brengen. Wij organiseren daartoe één of meer ‘fruitin-de-boekentasdagen’ in de schoolweek, waarop de leerlingen (enkel) fruit als tussendoortje van thuis
meebrengen. → WOENSDAG = FRUITDAG in ‘De Vlier’.

Soep op school
Vanaf 10 januari tot 28 maart 2018 krijgen alle kinderen vanaf K3 in onze vestiging te Geluwe
gratis soep op woensdagvoormiddag. Verse soep zit vol vitamientjes en gezonde
voedingsstoffen die kinderen nodig hebben.
Dit is een inititiatief van OCMW Wervik en de Wervikse scholen en kadert binnen het
kinderarmoedebeleid.
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MOS = Milieuzorg Op School
Vogeltelweek voor Scholen: we tellen de vogels op de speelplaats tussen 22 & 26 januari 2018. Je kan ook de
vogels in je tuin tellen en jouw telling doorgeven op www.natuurpunt.be. Aan de hand van de resultaten komen we te
weten welke vogelsoorten er meest voorkomen in Vlaanderen.
De voorbije weken verzamelden we dopjes ten voordele van de straathonden in Turkije: die dopjes worden verkocht
aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de zorg en sterilisatie van straathonden in Turkije.
Met alle klassen tesamen spaarden we 17 kg dopjes bijeen. K2 verzamelde de meeste dopjes: 3,2 kg. Dikke
proficiat hiervoor!
R5 wint de prijs voor ‘Mooiste dopjespot’.
Bedankt voor de inzet! We blijven nog dopjes sparen…

De K2-klas van juf Margot

De R5-klas van juf Marlies

Opvoedingsondersteuning
Brugfiguur OCMW
5e zitdag op 16 januari 2018, tussen 8u30-10u
Hebt u vragen omtrent kinderopvang, wonen, vrijetijdsbesteding van uw kind(-eren)?
Of kan je wel wat info en/of hulp gebruiken wat betreft de betaling van (school-)facturen?
Steffi kan u hierbij zeker helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties.
U kan vragen stellen bij ons op school op elke 2e dinsdag van de maand
of
u kan een afspraak maken:
- Telefonisch →
056 95 26 05
0491 56 09 58

- Via mail →

schoolkansen@wervik.be

Kalender
15/01
16/01
20/01
23/01
12/02

maandag
dinsdag
zaterdag
dinsdag
maandag

18u30
8u30-10u
18u
9u-12u

overgangers

La; R1; R2; R3

Infoavond CLB
Zitdag brugfiguur OCMW
Avondwandeling
Sportdag ‘Honkietonkie’
Start krokusvakantie tem18/02

BSBO De Vlier
[Geef tekst op]

www.devliergeluwe.be
bsbo.geluwe@g-o.be

Lezing: ‘Opvoeden in tijden van sociale media’
ARhus, De Munt 8, Roeselare

Facebook, Snapchat en WhatsApp zijn ondertussen begrippen die je dagelijks tegenkomt in de media
en waar jongeren mee lijken te kunnen spelen. Maar waar gebruiken ze deze ‘sociale media’ voor?
Wat zijn de kansen? Wat zijn de gevaren? Zijn onze kinderen ondertussen screenzombies of loopt het
toch niet zo een vaart?
In deze lezing laat pedagoog Pedro De Bruyckere jou ontdekken hoe je hier als ouder, opvoeder of
leerkracht best mee omgaat.
Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept
zich al jaren in de leefwereld van jongeren. Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke
theorieën zo helder mogelijk te vertalen naar de praktijk aan de hand van talrijke voorbeelden. Hij is
(mede-)auteur van verschillende boeken waaronder ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere
mythes over het onderwijs’, ‘Is het nu generatie X, Y of Einstein’, ‘De jeugd is tegenwoordig’ en ‘Ik was
10 in 2015’, over tendensen die een invloed zullen hebben op het leven van kinderen en jongeren.
I.s.m. CM Roeselare-Tielt en i.h.k.v. de Week tegen Pesten.
Wanneer: dinsdag 20 februari van 19u30 tot 21u30
Waar: ARhus, De Munt 8, Roeselare (ARgora +0)
Toegangsprijs: € 5
Inschrijven: via het inschrijvingsformulier (link op www.arhus.be – bij ‘Kalender’ vind je deze lezing).
Betalen kan online of aan de deur (maak je keuze op het formulier). Je kan ook inschrijven aan de
balie of telefonisch op het nr 051 69 18 00.

