Vrije Basisschool
Kogelstraat 5
3740 Rijkhoven

Riemsterweg 273
3740 Kleine-Spouwen

Tel. (089) 41 78 50
e-mail: directie@scholierke-kasteeltje.com

Tel. (089) 41 72 54

www.scholierke-kasteeltje.com

Maandoverzicht oktober 2018
Ma. 01.10

Din. 02.10

Woe. 03.10
Don. 04.10
Vrij. 05.10
Ma. 08.10
Woe. 10.10
Don. 11.10
Din. 18.10
Woe. 19.10
Zat. 20.10

Ma. 22.10
Woe. 24.10
Don. 25.10
Vrij. 26.10

Leeruitstap: op verkenning in mijn dorp, mijn gemeente.
2de graad (voormiddag), 1ste graad (namiddag)
€ 1,80 via de schoolrekening.
Zeeklasssen: koffers worden vandaag opgehaald op school.
-Prof(S)+: meester Tom
-Zill-team kleuterschool te Schoonbeek: juf Ingrid
Schoolraad
Zeeklassen te Blankenberge (5de + 6de leerjaar)
Mentorenoverleg te Hasselt – juf Charlotte (studente Isabeau
Boonen vervangt haar.)
Zeeklassen te Blankenberge (5de + 6de leerjaar)
Oog voor Lekkers – schoolfruit.
Zeeklassen te Blankenberge (5de + 6de leerjaar)
Directievergadering – meester Tom
Zeeklassen te Blankenberge (5de + 6de leerjaar)
Vrije Dag
Er is vandaag geen voor- en naschoolse opvang.
Oog voor Lekkers – schoolfruit.
Personeelsvergadering te Kleine-Spouwen
Prof(S)+: meester Tom
Oog voor Lekkers – schoolfruit.
Elfen- en Trollentocht 2018
De omgeving van Alden Biesen en Rijkhoven zal weer
veranderen in een sprookjesland met lieflijke elfjes en
grappige trollen.
De ticketverkoop is inmiddels gestart.
Info en tickets: www.elfenentrollen.be
Een organisatie van het oudercomité Klein Kasteeltje en ’t
scholierke.
Zwemmen 1ste + 2de graad
Kleuterturnen in de Kimpel te Bilzen
Oog voor Lekkers – schoolfruit.
Oudercontact 1ste leerjaar
Herfstwandeling
Herfstvakantie
Van maandag 29 oktober 2018 t.e.m. 2 november 2018.

9.00-12.00
13.00-15.20
19.30
9.00-12.00

9.00-12.00

15.45-17.30
9.00-16.00

Vanaf 16.00

Aandachtspunten deze maand!
In onze school verwelkomen we Polina Tarassova in de klas van juf Tanja en Ada Maes in de kleuterklas van
juf Ingrid.
Studente Astrid Froidmont zal dit schooljaar haar stage doen in de klas van juf Charlotte.
Om u beter te informeren, is onze schoolwebsite uitgebreid. U vindt er de zwemkalender en de infobrief
hoe u als ouder op gimme kan inloggen.
Op 1 oktober zal het nieuwe lerarenplatform starten. Dit betekent dat kleuterleidster Roxane Henrard en
leerkracht Loes Peeters een aantal uren aan onze school verbonden zijn. Zij blijven aan onze school
verbonden totdat de nood naar vervanging in andere scholen te groot wordt. Na de vervangingsopdracht
in de andere school keren zij terug naar onze scholen.
Schoolpoort wordt overdag en tijdens de middagspeeltijd gesloten.
Om de geborgenheid en veiligheid van onze kleuters te verbeteren, zal de schoolpoort tijdens de lesuren
gesloten zijn.
Tijdens de middagpauze zal dit ook gebeuren. Voor alle kinderen die thuis eten: jullie zijn welkom op
school vanaf 12.45. Op dit tijdstip zal voor jullie de poort geopend worden.
Toegang tot de school tijdens de lesuren:
-u kan gebruik maken van de buitenbel (langs de witte poort)
-u kan telefonisch het leraarslokaal bereiken via het nummer: 089 – 41 78 50
We starten weer met gimme!
U heeft een mailtje ontvangen met de nodige stappen die u dient te zetten om weer helemaal mee te zijn
met gimme.
Mogen wij u vragen om u aan te sluiten bij de klas(sen) van uw kind(eren), zodat u niets mist van de
klascommunicatie van uw kind.
De Elfen en Trollentocht 2018 achter de schermen meebeleven? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om
de opbouw, de tocht en het opruimen te helpen ondersteunen. Al 120 enthousiaste medewerkers hebben
deze stap reeds gezet. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje via www.elfenentrollen.be of spreek elk lid
van het schoolteam of het oudercomité aan.
Dankzij de Oog voor Lekkers-actie kunnen onze leerlingen elke woensdag genieten van een heerlijk stukje
fruit. Inmiddels is een nieuwe leverancier gevonden, dus de actie start op woensdag 3 oktober 2018.
Om de verdeling van het fruit vlot te laten verlopen, kunnen we rekenen op enkele ‘schilouders’.
De schilouders zijn op zoek naar oma’s, opa’s, mama’s, papa’s, … om hun team te versterken.
Indien u graag mee wil helpen, kan u zich als schilouder melden bij Manuela Lunskens (mama van Jonas
Nulens). U kan ook mailen: Manuela.Lunskens@telenet.be of u kan een seintje geven aan een leerkracht.

