Nieuwsbrief 4
Link naar onze website

Personeel
Vorige week nam juf Elke afscheid van onze school. Juf Liesbeth neemt haar taak over.
Welkom!

GOK (Gelijke OnderwijsKansen)
Omdat lezen fun is, zullen er tijdens de maand maart activiteiten doorgaan in kader van de
‘Jeugdboekenmaand’. Dit schooljaar draait de jeugdboekenmaand rond het thema
‘vriendschap’. Op de site www.uitinvlaanderen.be kan je op zoek gaan naar evenementen
in de plaatselijke bibliotheek: knutselworkshops, voorleesuurtjes, familievoorstellingen… de
moeite waard!
https://www2.kortrijk.be/bibliotheek/jeugdboekenmaand/publiek
https://www.eventbrite.be/e/tickets-verteltheatervoorstelling-beste-vrienden-vooraltijd54344213004
https://www2.kortrijk.be/bibliotheek/voorleesuurtjes

12 Februari = dikke truiendag.
Op 12 februari maken we iedereen weer wakker voor de grootste problematiek die ons
allemaal wel bezighoudt: het klimaat.
We zetten allemaal onze verwarming een paar graden lager in de klas… laat uw kind dus
zeker een extra trui aantrekken op 12 februari!

Bingo
Hou 16 maart 2019 vrij, we spelen weer Bingo die dag!

Uitstap naar Ieper – U4 & R5
De leerlingen van juf Nele en juf Marlies gingen op uitstap naar Ieper. De leerlingen van
R5 vertellen kort over hoe ze dat vonden!
- Ylano: Samen naar het restaurant stappen per 2 vond ik
heel leuk.
- Chayma: Ik vond het tof om nieuwe meisjes te leren
kennen op de schaatspiste.
- Leyla: Ik vond het tof om Aaliya te leren schaatsen.
- Guillaume: Ik vond het leuk dat ik beter ben geworden in het schaatsen.
- Owen: Ik vond het heel leuk op de lijnbus en ook dat we Bellewaerde gepasseerd
hebben.
- Aaliya: In het restaurant was het heel leuk want we hebben frietjes, tomatensaus en
balletjes gegeten.
- Lonato: Ik vond het leuk om te gaan schaatsen want dat was al heel lang geleden.

Opvoedingsondersteuning
Interessante infoavond over ‘BOB’
Infoavond ‘Het zorgbudget’ (BOB), wat doe je ermee?
Hoe haal je zoveel als mogelijk uit
jouw zorgbudget of BasisOndersteuningsBudget (BOB)?
di 26-02-19 | Roeselare
di 19-03-19 | Antwerpen
do 21-03-19 | Hasselt
di 08-10-19 | Gent
woe 06-11-19 | Leuven
Wat is een zorgbudget of BasisOndersteuningsBudget, kortweg BOB? Kom je er
voor in aanmerking? Wat kan je er mee doen? Hoe schakel je met dit maandelijks
zorgbedrag poetshulp, oppas, assistenten of vrijwilligers in? Of ondersteuning via de
Rechtstreeks Toegankelijke VAPH-diensten. Op deze infoavond ontdek je hoe jij je
zorgbudget of BOB optimaal kunt besteden.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): wat is het, en wat kost het?
Hoe werk je best met dienstencheques, studentenarbeid, vrijwilligers, een interimkantoor?
Je spreker:
Lief Vanbael, Gezin en Handicap.
Met medewerking van Randstad of Agilitas
.
di 26-02-19 | 19.30 u | Beweging.net, Sint-Jorisstraat 1, Roeselare
di 19-03-19 | 19.30 u | TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen
do 21-03-19 | 19.30 u | PIC, Pastoraal InformatieCentrum, Tulpinstraat 75, Hasselt
di 08-10-19 | 19.30 u | Broederlijk Delen, Sint-Salvatorstraat 30, Gent
woe 06-11-19 | 19.30 u | KVG, Tiensesteenweg 63, Leuven
5 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
12 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
35 euro - Professionelen. Met factuur: geef ons je factuurgegevens door

Kalender
08/02
12/02
15/02
04/03
12/03
16/03

vrijdag
dinsdag
dinsdag
maandag
dinsdag
zaterdag

ganse school
8u30-12u

vanaf 15u30

vrije dag (geen school)
dikke truiendag
zitdag brugfiguur Steffi (in Geluwe)
start krokusvakantie t.e.m. 10/03/2019
start jeugdboekenmaand ‘Vriendschap’
Bingo!

