Nieuwsbrief 3
Link naar onze website

Archeologisch vooronderzoek
Op de parking van onze school werd in de week van 7 januari gestart met graafwerken.
Dit was een archeologisch vooronderzoek, als deel van de voorbereiding op de geplande
nieuwbouw op ons terrein.

Personeel
Juf Vicky nam sinds maandag 7 januari de R10-klas van meester Karel over. Meester
Karel blijft halftijds werken op onze school, halftijds aan een andere opdracht voor de
scholengroep.

MOS (Milieuzorg Op School)
Wij verzamelen op school oude (lege) inktpatronen en lege batterijen. Heb je dit thuis
nog liggen? Geef ze dan zeker mee naar school: een gespecialiseerde firma haalt de
inktpatronen en de batterijen op om te recycleren. Onze school verdient er puntjes mee
waarmee we materiaal kunnen aankopen.
Alvast bedankt!

12 Februari = dikke truiendag.
Voor de 15e editie van Dikketruiendag zetten wij de fietsers op kop. Als Vlaanderen
massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is
er ook minder lawaai.

Stukje uit het schoolreglement…
Afwezig wegens ziekte
Verklaring door de ouders
Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een
gedateerde verklaring die u als ouder(s) ondertekent.
De ouders kunnen maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding
indienen (behalve bij chronisch zieke kinderen).
Medisch attest
Een medisch attest is nodig:
als de ziekte van uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt;
als u in hetzelfde schooljaar al viermaal een zelf geschreven ziekteverklaring hebt
ingediend voor een ziekteperiode van telkens drie of minder kalenderdagen.
Wanneer bezorgt u het attest aan de school?
bij terugkomst op school (in geval van korte afwezigheid);
of door het medisch attest naar de school te zenden (per post, fax, of een e-mail met het
gescande ziekteattest toegevoegd als bijlage).

Opvoedingsondersteuning
Infoavond ADHD: Leven in een andere versnelling (Kortrijk)

Plaats: CC ‘t Spoor, Eilandstraat 6, 8530
Harelbeke

Prijs: €5 voor abonnees van ZitStil-magazine,
€7 voor niet-abonnees

Datum: 29/01/2019

Aanvang: 20u

Regiocoach: Marjo Helsen

Klik hier om in te schrijven:
https://www.zitstil.be/formulieren/inschrijvinginfoavond-adhd/

ADHD is al lang geen onbekende meer. Velen hebben er wel eens van gehoord en hebben
er een mening over. Maar wat is ADHD nu echt? Zijn kinderen met ADHD niet gewoon
stout? En wat doe je als ouder of leerkracht als je met een kind met ADHD geconfronteerd
wordt? Hoe ga je als ouder, leerkracht, opvoeder of betrokkene om met kinderen die
onaandachtig en impulsief zijn? Op deze avond krijgt u degelijke informatie over ADHD,
informatie over de oorzaken, de prevalentie en bijkomende problemen. We gaan dieper in op
de mogelijke gevolgen van ADHD en kijken naar gedrag in een ADHD context. Na de
uiteenzetting over ADHD geven we u graag nog de gelegenheid om vragen te stellen.

Kalender
21/01

maandag

9u-12u

28/01

maandag

9u-12u

08/02
12/02
15/02
04/03

vrijdag
dinsdag
dinsdag
maandag

8u30-12u

La/S2/S3
SU/U2/U3
La/S2/S3
SU/U2/U3
ganse school

halve sportdag, zwembad Menen
halve sportdag, zwembad Menen
vrije dag (geen school)
dikke truiendag
zitdag brugfiguur Steffi (in Geluwe)
start krokusvakantie t.e.m. 10/03/2019

