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Graag uw aandacht voor…



Na ongeveer 40 jaar dienst in onze basisschool (eerst als klastitularis en
sinds 2003 als zorgcoördinator) gaat juf Marie-Christine vanaf 1 november
met pensioen. We zijn haar heel dankbaar voor wat zij voor ons LEERNEst
(en vroeger Sint-Hendrikscollege) heeft betekend. We wensen haar een
heel boeiende, rustige, gezellige pensioenperiode toe!
De nieuwe zorgcoördinator, juf Katrien, is zich inmiddels aan het inwerken
om de opvolging zo goed als mogelijk te verzekeren.
Zij zal de halftijdse opdracht vooral opnemen op maandagnamiddag en
dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.
Katrien is te bereiken via de schooltelefoon of via katrien.b@leernest.be
Welkom in ons team, juf Katrien!



Sedert 1 oktober van dit schooljaar is het “lerarenplatform” van start
gegaan. De minister van Onderwijs wil de vroege uitstroom van jonge
leerkrachten uit het onderwijs tegengaan door hen enerzijds sneller
benoemingskansen en anderzijds garantie op werk te bieden. In
Vlaanderen gingen onder die nieuwe noemer 2500 leerkrachten aan de
slag; voor onze scholengemeenschap betekent dat iets maar dan 8
voltijdse ambten.
Eén ambt, ingevuld door kleuterleidster juf Charlotte, werd toegewezen
aan onze school. Volgens het wettelijk kader van dit nieuw initiatief, is de
juf aan onze school verbonden voor die periodes waarin zij geen
vervangingsopdrachten heeft. Zij dient dan zinvolle pedagogischdidactische taken te vervullen. We kozen ervoor om haar extra
ondersteuning te laten bieden bij de 25 kleuters van juf Lieve of bij
gelegenheid ook eens bij te springen bij een activiteit in een andere klas.
Ook aan juf Charlotte “welkom in ons team!”.



Graag vragen we extra aandacht voor het luizenprobleem, zeker nu de
tijd van mutsen en sjaals eraan komt… Wil a.u.b. heel regelmatig de haren
van uw kind(eren) controleren en onmiddellijk aan de school signaleren
wanneer u neten of luizen heeft opgemerkt. Uw kapper of apotheker kan u
zeker advies geven voor het opsporen en behandelen van dit netelig
probleem.



Ook in ons LEERNEst waren er verkiezingen in oktober: de nieuwe
kinderraad werd geïnstalleerd.
Proficiat aan de verkozenen: Maël en Lucas uit L6, Klara en Noë uit L5,
Juline en Achille uit L4 en Céline en Jerome uit L3.
Deze enthousiaste ploeg wil langs deze weg heel graag de volgende
boodschap meegeven aan de ouders:
Beste ouders
Er ligt de laatste tijd veel fruit in de compostbak in plaats van fruitresten.
We vinden het spijtig dat het lekker fruit niet wordt opgegeten door de
kinderen en dat het wordt weggegooid. Gelieve dus grote stukken fruit
door te snijden en fruit mee te geven dat uw kind graag lust.
We hopen dat er in de toekomst minder fruit zal te vinden zijn in de
compostbak.
Bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groeten
De kinderraad



Op zondag 21 oktober kwamen om en bij de 470 kinderen en volwassenen
genieten van het gezinsontbijt dat ons oudercomité organiseerde in
samenwerking met het schoolteam. Dankjewel voor jullie talrijke
aanwezigheid en steun.
Op vrijdag 14 december staat de volgende activiteit geprogrammeerd: we
tekenen present op de kerstmarkt in het dorp. Meer info volgt nog…



Voorleesweek van 17 tot 25 november 2018
Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen
de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe
werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die
zelf al kunnen lezen. Dit jaar focussen we extra op baby’s en peuters.
zetten we bovendien de voorleespapa’s in de kijker.
Bij de start van de Voorleesweek, op zondag 18 november, is het ook
Kunstendag voor Kinderen. In het hele land kan je die dag met je kinderen
allerlei kunstige activiteiten doen. In de agenda vind je ook een heleboel
voorleesactiviteiten. Op www.kunstendagvoorkinderen.be kan je
bekijken wat er op 18 november allemaal te beleven valt. Van workshops
met illustratoren, over verteltheater met de grootste kamishibai ter wereld
tot gezellige voorleesmomenten: ook rond boeken wordt er die dag heel
wat gedaan. Een ideale uitstap tijdens de Voorleesweek!
Lees je zelf voor tijdens de voorleesweek? Registreer je dan voor de
voorleesteller en maak kans op een boekenpakket.
Neem alvast een kijkje op voorleesweek.be
Hou de agenda van je kind alvast in de gaten! Misschien word je wel
uitgenodigd om voor de klas te komen voorlezen.
Hoe meer leesplezier, hoe beter!

Welke activiteiten staan er op onze agenda?
Datum

Activiteit

Voor wie?

Di 6/11

Zwemmen

1ste, 2de, 4de en 5de lj.

Do 8/11
Di 13/11

Bosuitstap
naar de Brielmeersen
Oudercontact

3de kleuterklas A & B,
1ste leerjaar
Lagere school

Vr 16/11

Goed-gevoel-machine Victor

1ste leerjaar

17/11 -25/11
Di 20/11

Vr 30/11

Voorleesweek
Oudercontacten

Kleuterschool

Zwemmen

2de, 3de,5de en 6de lj.

Rapport

Lager

