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MIDDAGSPORT
Niet alleen tijdens de lessen, maar ook op woensdagnamiddag, dinsdagavond en
tijdens de middag wordt er gesport op school. Meester Michaël zorgt voor een beurtrol zodat
alle klassen ook tijdens de middag extra kunnen sporten. En zolang het gras van de speelweide
nog niet stevig genoeg is, trekt hij voor de middagsport naar de sporthal. Kosten nog moeite
worden gespaard. 1, 2, 3, 4… wij zijn de sportiefste school van Lier!
VRIJE DAGEN
We bevestigen graag nog even de vrije dagen dit schooljaar:

HET SPOOR SPEELT
Zelfs zonder de zon was het zaterdag een supergezellige dag. Dat kwam vooral door
jullie talrijke aanwezigheid op de circuseditie van Het Spoor Speelt. En niet alleen de gekke
spelletjes en de smakelijke snackjes maar ook de verklede kinderen zorgden voor een leuke
ambiance. Eén prijs uitreiken voor de leukst verklede circusartiest was dit jaar dan ook extra
moeilijk. De jury verkoos uiteindelijk de supergekke Leander Lambrecht uit 2SA. Hij mag zijn
prijs afhalen op het bureel. Hartelijk dank aan alle mama’s en papa’s, aan het oudercomité en
aan de meesters en juffen voor hun hulp bij het schoolfeest. Samen een feestje bouwen is
dubbel plezant!

Facultatieve vrije dag:
Pedagogische studiedag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:
Dag van de Arbeid:
Hemelvaart:
Pinkstermaandag:
Zomervakantie:

OFFERFEEST
Dit schooljaar was 1 september voor vele kinderen extra speciaal. De start van het
schooljaar en het offerfeest vielen immers samen. Het was dan ook een mooi moment om
kennis te maken met elkaars levensbeschouwingen. Op school mochten alle kinderen mee
feesten dankzij de typische offerfeestversnaperingen die enkele mama’s hadden
klaargemaakt. Heel erg bedankt hiervoor. In de eetzaal staan trouwens nog enkele borden en
schalen waarvan we de eigenaar niet kennen. We houden ze nog even bij.

ZWEMMEN
De planning van de zwemlessen vinden jullie zoals steeds terug op de schoolwebsite.
Nieuw is dat de vijfjarigen in een blok van 10 weken zullen zwemmen. Dit betekent dat elke
groep 5-jarigen 10 weken achter elkaar op vrijdagochtend het zwembad induikt. Zo kan er
intensiever geoefend worden en zullen de resultaten ook navenant beter zijn. Deze planning
vind je eveneens op de kalender op de schoolwebsite.

ONE MILE A DAY
De nieuwe speelweide ligt er sappig groen bij. Klaar om in gebruik genomen te
worden. Bovendien is de Finse looppiste reeds van dag één intensief getest en goed
bevonden. Dagelijks worden hier enorm veel rondjes gestapt en gerend. Door de schors is het
erg zacht lopen. De ondergrond daarentegen is hard en laat het water slecht door. Hierdoor
zal het bij vochtig weer moeilijk worden om de looppiste te blijven gebruiken. In elk geval
proficiat aan de klassen die de inspanning om dagelijks te bewegen blijven volhouden. Jullie
zijn top. Meer info over “One mile a day” vind je via de link op de schoolwebsite.
CAMBODJA
Met een sponsorloop zetten onze kinderen zich elk jaar in voor enkele goede
doelen. Zo steunen we reeds verschillende jaren de VZW Kinderen van Cambodja. Een volledig
verslag van hun activiteiten tijdens de zomervakantie vind je op de schoolwebsite.
DIGITALE NIEUWSBRIEF
Ondertussen maken reeds heel wat ouders gebruik van de mogelijkheid om de
nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Een digitale Spoor Express is makkelijker om te bewaren en
vraagt minder papier. Krijg jij onze nieuwsbrief ook liever in je mailbox, stuur dan even een
mailtje naar juf Dominique op het.spoor.basisschool@skynet.be

vrijdag 9 maart en maandag 30 april
woensdag 15 november en woensdag 2 mei
van 30 oktober tot en met 5 november 2017
van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018
van 12 tot en met 18 februari 2018
van 2 tot en met 15 april 2018
1 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
van 1 juli tot 31 augustus 2018

FLUO
Veiligheid boven alles. Daar is iedereen het wel mee eens. Daarom dragen we van 1
november tot 1 maart een fluohesje. Zo zijn alle kinderen beter zichtbaar in het verkeer. Wij
zullen van onze zijde de kinderen sensibiliseren omtrent verkeersveiligheid. Kunnen jullie er
mee op toezien dat je kind elke dag het fluohesje draagt? Zo werken we samen aan de
veiligheid van de kinderen. Alvast super bedankt.
ONDERSTEUNINGSNETWERKEN
Zoals jullie wellicht eind vorig schooljaar hebben vernomen, heeft de minister beslist
om het systeem van GON-ondersteuning te wijzigen en op te nemen in de werking van een
ondersteuningsnetwerk. Dit is een samenwerking van scholen gewoon en buitengewoon
onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleiding. In juni 2017 hebben alle scholen zich
aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk. Zo kunnen scholen, in overleg met ouders en CLB,
een vraag stellen aan het ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften extra te ondersteunen. Mocht dit nodig zijn voor uw kind, dan komt dit
zeker aan bod in het overleg met juf, meester en zorgcoördinator. Meer info hieromtrent vind
je ook op www.VOKAN.be (ondersteuningsnetwerk Voorkempen Antwerpen Noord)

AANPASSING SCHOOLREGLEMENT
In een schoolreglement noteren we alle afspraken die nodig zijn om het dagelijks
leven in een school vlot te laten verlopen. Voor de kinderen hebben we dit vertaald en
afgedrukt op het kaftpapier van hun schoolagenda. Voor de ouders is dit iets uitgebreider en
publiceerden we dit op de schoolwebsite. Omdat wetgeving verandert, dient het
schoolreglement ook soms aangepast te worden. Deze aanpassingen worden eerst
onderhandeld en goedgekeurd in de schoolraad. Ook bij de start van dit schooljaar zijn enkele
zaken gewijzigd of toegevoegd... Het betreft wijzigingen over: de vorm van het getuigschrift,
toelichting over een eventuele klachtenregeling, een aanpassing van de maximumfactuur
voor meerdaagse uitstappen, info omtrent revalidatie en een algemeen rookverbod op het
volledige schoolgrondgebied. We markeerden alle wijzigingen in het schoolreglement op de
schoolwebsite in het grijs. Zo kan je ze makkelijk terugvinden.
SCHOLENVELDLOOP
Op 27 september ging de veldloop door in het Netestadion. De kinderen van het
ste de
de
1 , 2 en 3 leerjaar liepen 400 meter en alle anderen 650 meter. De meisjes van het eerste
leerjaar waren als eerste aan de beurt en de jongens van het zesde leerjaar moesten als laatste
hun reeks afwerken. Na de reeksen van de kinderen van de lagere school was er ook nog een
ste
reeks voor de leerlingen van het 1 middelbaar en eentje voor de volwassenen.
Iedereen van onze school heeft supergoed gelopen. Sommigen veroverden zelfs een
de
de
podiumplaats: Jade Verberckmoes werd 3 in de meisjesreeks van het 5 leerjaar, Jef D’Hulst
de
de
werd 2 bij de jongens van het 5 leerjaar en Lester Van Dyck veroverde de gouden medaille
de
bij de jongens van het 2 leerjaar! Maar deelnemen is belangrijker dan winnen, dus een dikke
proficiat aan alle 56 lopers!
WARME OPROEP HULP OMGEVING SCHORPIOENSTRAAT
Is er iemand uit de omgeving van de Schorpioenstraat die ’s ochtends een kleutertje
mee naar school kan brengen en/of ’s avonds weer thuis kan afzetten? Het zou een enorme
hulp zijn. Meer info op het bureel. Alvast 1000x dank.

HIP HIP HOERA, EEN KLEINE ZUS
Heel veel felicitaties bij de geboorte van Pippa, een dochtertje voor meester Tim en
zusje voor Mil(1A). Ook felicitaties voor juf Chris W. bij de geboorte van kleindochter Mira. En
tot slot nog een dikke proficiat bij de geboorte van Ouiam, een zusje voor Nassim (1A). Hip,
hip hoera voor al die kleine zussen.

Dinsdag 3 oktober

Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten
(Schippers en Van Gucht): 5de en 6de lj. CC De Mol
Oudercontacten lagere school deel 1

Woensdag 4 oktober

Bezoek schapenweide 2de lj.

Donderdag 5 oktober

Dag van de leerkracht
Eerste lj.: Megaspeelstad Wechelderzande
Oudercontacten lagere school deel 2

Vrijdag 6 oktober

Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om 14u,
4RI+4G om 14u30

Maandag 9 oktober

Zitdag CLB op school (voormiddag)

Woensdag 11 oktober

Theater "Alles loopt op rolletjes" Als een vis in de
zee ( alle kleuters)

Vrijdag 13 oktober

Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u,
2H+2SA om 14u30

Vrijdag 20 oktober

Vlinders (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 1K en 1A om 14u,
4RI+4G om 14u30

Maandag 23 oktober

Zitdag CLB op school (voormiddag)

Donderdag 26 oktober

Rapporten

Vrijdag 27 oktober

Roodkapje, de musical (1, 2, 3, 4, 6)
Zwemmen: 5ST+5SV om 13u.30, 3B+3T om 14u,
2H+2SA om 14u30

Maandag 30 oktober

Start herfstvakantie

