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Februari 2018
Inschrijvingen nieuwe
leerlingen
De huidige wetgeving verplicht elke school om
een maximumcapaciteit bekend te maken en
zich daar aan te houden. Voor onze school is dit
570 leerlingen. Wanneer deze capaciteit is
bereikt, kunnen én mogen we geen kinderen
meer inschrijven.




Voorrangsregeling voor kinderen van
personeelsleden en voor broers en zussen:
van 1 februari 2018 tot en met 7 februari
2018 elke schooldag tot 17.00. Op woensdag
tot 12.00.
De vrije inschrijvingsperiode start op
donderdag 8 februari 2018, elke schooldag
tot 17.00. Op woensdag tot 12.00.

Op dinsdag 6 februari combineren we
dikketruiendag met kies kleur tegen pesten.
Om 10.00 dansen de leerlingen van het 1ste en
2de leerjaar zich warm met de Move tegen
pesten. De leerlingen van het 3de tot en met
6de leerjaar krijgen om 14.45 een korte sessie
bodypercussie van Bart Braeken. Om 15.00
volgt er een toonmoment waarop ze het
aangeleerde stukje tonen en de Move tegen
pesten dansen.
Iedereen is welkom om te komen kijken.
NATUURKLASSEN 3DE LEERJAAR
Van 19 tot en met 23
februari gaan 3A en 3D
op natuurklas te Kiewit.
In de week van 26
februari tot en met 2
maart is het de beurt
aan 3B en 3C.
Dankjewel aan alle (groot-)ouders die rijden.

Ook wij doen mee! De komende week
verschijnen er op de klasramen stippen om
duidelijk te maken dat de Zonnewijzers groot
en klein samen tegen pesten zijn. De stippen
mogen pas gekleefd worden als er een opdracht
is uitgevoerd.

NASCHOOLSE WORKSHOPS
De inschrijvingen voor de nieuwe reeks
workshops zijn gestart.
Inschrijven kan tot vrijdag 9 februari via de
link op de website.

Noteer in je agenda: VRIJDAG 2 MAART!
Het oudercomité nodigt uit om deel te nemen
aan de enige, echte…

Wanneer één of meer kinderen een ander kind
regelmatig en met opzet pijn doen, uitlachen,
uitsluiten of op een andere manier lastigvallen
spreken we van pesten.
Kenmerken:
 de pester is duidelijk de baas
 de pester is sterker (fysiek of emotioneel)
of ouder
 andere kinderen kijken naar de pester op
 sommige kinderen zijn bang van de pester
 de pester wil iemand anders pijn doen
 de pester stopt niet na de eerste keer
 soms duurt het pesten weken of maanden
lang
 het gepeste kind weet niet goed wat hij/zij
kan doen
 het gepeste kind voelt zich alleen, verdrietig
of bang
 soms werd de pester vroeger zelf gepest
Niemand wil gepest worden. Niemand vindt
pesten leuk, dus je vindt zeker iemand die je
zal begrijpen. Hoe langer je wacht om er over
te praten, hoe langer de pester jou kan blijven
lastig vallen. Dat wil je toch niet?

Schrijf je in via de brief die je ontving via je
kind.
Attitude van de maand:

Wanneer kinderen grapjes en streken met
elkaar uithalen die niet kwetsend bedoeld zijn
spreken we van plagen.
Kenmerken :
 bij plagen is niemand de baas
 plagen gebeurt onder vriendjes die elkaar
niet echt pijn willen doen
 ieder om de beurt plaagt de ander wel eens
 niemand voelt zich bang of verdrietig
 wanneer iemand het plagen niet meer leuk
vindt, kan die gewoon vragen om te stoppen

Enkele tips:
 Je mag natuurlijk met een vriendje praten,
maar zoek ook een volwassene.
 Praat met iemand waarbij je een goed gevoel
hebt: mama, papa, een ander familielid, de
juf, de meester, …
 Je hoeft je zeker niet te schamen. Het is
niet jouw schuld dat je gepest wordt
 Geloof dat grote mensen je willen helpen
 Kies een rustig moment en zeg dat je iets wil
vertellen dat een beetje moeilijk is.
 Vraag de volwassene om niets te doen dat jij
niet weet.
 Als je liever met een buitenstaander praat,
kan je bellen naar Awel via het gratis
nummer 102.
Veiligheid bij de start en
op het einde van de
schooldag:


Stop niet op het fietspad, op de stoep of
vlak voor/ na het zebrapad om je kind snel
te laten in- en uitstappen.



De rijweg van de parking is géén zoen- of
uitstapstrook. Parkeer de auto en laat
daarna je kind(eren) uitstappen.
 Wacht met
oversteken tot de
gemachtigd opzichter
het sein geeft dat alles
veilig is.
 Fietsers stoppen
als de gemachtigd
opzichter voetgangers
overlaten.

Schooluitstap naar het buitenland
Voor de schoolreis van het
1ste, 2de, 3de, 5de en 6de
leerjaar en voor de uitstap
naar Thorn in het 4de
leerjaar moeten de
leerlingen over een geldig
Kids-ID of identiteitskaart beschikken. Gelieve
dit tijdig in orde te brengen. Voor schoolreizen
is er geen formulier met ouderlijke
toestemming nodig volgens het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Februari

Woensdag 14 februari om 10.30:
aswoensdagviering in de SintQuintinuskerk

Maandag 19 tot en met 23 februari:
Natuurklassen voor de klassen 3A en 3D
Dinsdag 20 februari
BIBquest 6A
Woensdag 21 februari:
Schaatsen voor het vijfde leerjaar
Vrijdag 23 februari
BIBquest klas 6B
Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2
maart:
Natuurklassen voor de klassen 3B en 3C
Maandag 26 februari:
BIBquest 6C
Dinsdag 27 februari:
Bezoek aan de Vrije Midden School: 6de lj
Woensdag 28 februari:
BIBquest 6D
Sportkriebels oudste kleuters en eerste
leerjaar

Donderdag 1 februari:
Binnenste Buiten 4C

Donderdag 1 maart:
Theatervoorstelling 1ste leerjaar

Woensdag 7 februari:
Pretland 1ste leerjaar

Vrijdag 2 maart:
Naaiatelier of jongleerworkshop 6de leerjaar
De Zonnewijzerquiz

Donderdag 8 februari:
Binnenste Buiten 4D
Vrijdag 9 februari:
Plopsaland Hasselt 2de leerjaar
Zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari

DENK ERAAN
Donderdag 29 maart:
Individueel oudercontact en BOEKENBEURS

