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Beste ouder(s),
Het derde trimester is nog maar pas van start gegaan… en daar zijn wel
al opnieuw met een nieuwsbrief. Inderdaad… de meimaand staat voor de
deur…
En zoals steeds is de meimaand een drukke, goedgevulde maand met
feest- en vakantiedagen, Moederdag, 1ste communie, …
Maar ook op school staat mei bol van de activiteiten !
Hierover kan u in deze nieuwsbrief heel wat info terugvinden.
Hebt u vragen, problemen, opmerkingen,… over onze werking of over
activiteiten, aarzel dan niet om ons te contacteren. Dat kan via het heenen weerschriftje of de agenda, maar het kan ook telefonisch of via mail.
Hieronder, in het onderdeeltje AFWEZIGHEID, leest u trouwens meer
over hoe u ons de eerstkomende weken kan contacteren.
En u kan ons ook steeds volgen via Facebook of via www.sjb2.be.
Directie en schoolteam

P.S.… niet vergeten: 30 april én 1 mei zijn vrije dagen !!!
: BINNENKORT OP DE WEBSITE !!!

Vanaf vrijdag 27 april zal de directeur voor een
4 à 5-tal weken afwezig zijn ! Hij moet een kleine medische ingreep
ondergaan.
Met uitzondering van de eerste dagen blijft hij tijdens z’n afwezigheid wel
de werking van de school opvolgen .
Aanspreekpunt: Voor de dagdagelijkse bekommernissen, is er op
elke afdeling een leerkracht die als aanspreekpunt is aangesteld.
Voor onze afdeling Outrijve is dat meester Maarten, voor onze afdeling
Kerkhove is dat meester Frederik. Zij zijn telefonisch bereikbaar op
school: Outrijve:
0487 / 36 71 24 - Kerkhove: 055 / 38 73 59
Voor grotere problemen kan u (met uitzondering van de eerste dagen)
steeds telefonisch of via mail bij de directeur terecht: 0492 97 33 93 /
info@sjb2.be .
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Juf Marianne is niet gestart na de paasvakantie. Ze brak haar voet. En ook
juf Julie is opnieuw uitgevallen door ziekte. Spoedig herstel beiden !
Welkom aan hun vervangers: Annelies Desmet en Channa Maroy.
Juf Nora Devriendt zal ons team komen versterken tijdens de
afwezigheid van de directeur. Haar taak bestaat er voornamelijk uit om te
helpen in de klassen van het lager. Via co-teaching (met 2 leerkrachten
voor de klas), kunnen we de kinderen nog beter ondersteunen ! Welkom !
En ook welkom aan de nieuwe kleuters en leerlingen !!
En we verwelkomen ook een paar nieuwe gezichten in de refter: Thierry en
Annelies Ook aan hen: WELKOM !

Afdeling Outrijve

dag
8
16
17
20
22
23
26
30

5
27

Afdeling Kerkhove

Maand mei
naam
klas
dag naam
de
Louis
2 kl
3
Céline
de
Issra
6 lj
7
Ayman
ste
Julie
1 lj
9
Robbe
de
Lasse
3 lj
11 Jaron
de
Aukje
3 lj
14 Vinn
de
Jenny
5 lj
15 Anna
de
Margot
3 lj
16 Robbe
de
Nizar
3 kl
17 Dieuwke
18 Vic
Personeel
18 Omer
Luc (chauffeur zwemmen)
Juf Julie

klas
2de lj
1ste kl
4de lj
5de lj
1ste kl
1ste lj
6de lj
1ste lj
1ste kl
3de kl

EERSTE COMMUNIE 2019
Kerkhove: zaterdag 11 mei 15 u / OUTRIJVE: zondag 12 mei 10 u
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Afdeling Outrijve:

Een stand van zaken:
Na het paas-bouwverlof zijn de werken opnieuw in alle hevigheid van
start gegaan en zijn volgende werken lopende : binnen-pleisterwerken
en aanbrengen gevelbekleding.
Deze week verdwijnt ook een deel van de stellingen… de voorgevel zal
eindelijk te bewonderen zijn.
Tegen eind mei hopen we reeds de klas voor de jongste kleuters te
verhuizen, zodat de werken aan het sanitair blok (en de speelplaats) van
start kunnen gaan.
Volg de evolutie op de voet via onze Facebookpagina !

Afdeling Kerkhove:

De verfraaiingswerken gaan door… tijdens de paasvakantie kreeg de
traphal richting turnzaal een opfrisbeurt. Een nieuw plafond, een
nieuwe deur richting zorglokaal en vooral kleurrijke, frisse muren !!

Ook dit schooljaar werken we met de school rond het
thema: GOED-GEVOEL-SCHOOL
Samen werken we aan WELBEVINDEN op school.

MAANDTHEMA: De uitwerking is per afdeling een beetje verschillend:
Afdeling Outrijve:
Afdeling Kerkhove:

MEI:
TALENT: BEELD+SAMENKNAP
OPDRACHT: Maak per klas (of
per groepje) een groot werk !
SAMEN werken is de boodschap !

MEI:
TALENT: SAMENKNAP
OPDRACHT: Elke week moet
één klas een spel komen
voorstellen aan de anderen.
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Heb je vrienden, familie, kennissen, … die nog op zoek zijn naar
een goede school voor hun kinderen…
Dan zijn ze zeker WELKOM op onze extra-inschrijfdag !

We blijven zoeken naar ouders,
grootouders, … die op school op een of
andere manier als vrijwilliger een handje
willen toesteken…:
als hulp in de refter, over de middag,.…
Iets voor jou ? Of ken je iemand die
hiervoor in aanmerking zou komen ?

Geef een seintje…
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ZWEMREGELING LAGER:
MEI

3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei

Voormiddag
Afdeling Kerkhove
de
2 uur
3de uur
1ste uur
3de graad
2de graad
1ste graad
Hemelvaart
de
de
3 graad
2 graad
1ste graad
3de graad
3de graad
2de graad
1ste graad

Namiddag
Afdeling Outrijve
de
2 uur
3de uur
3de graad
1ste graad
2de graad
1ste graad
3de graad

3de graad
2de graad
1ste graad

KLEUTERZWEMMEN
Dinsdagvoormiddag

22 mei

1ste kleuter Ou

5 juni

1ste kleuter Ke

Vergeet je zwemgerief niet

SPORTNAMIDDAGEN
Dinsdagnamiddag

8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

1ste kleuter
1ste graad
3de graad
2de-3de kleuter

SCHOOLSPORTACTIVITEITEN
Woensdag 23-05-18

Wandelnamiddag

D

Week van het
veilig verkeer:
28 mei – 1 juni

Meer info binnenkort via
een extra- nieuwsbrief!
In de aanloop naar de verkeersveilige week roepen we elke kleuter en
iedere leerling op om ELKE DAG het FLUO-HESJE te dragen !!!
En… zorg ook dat je fiets in orde is, want die moet je dan meebrengen.
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MEI
D 1 Dag van de Arbeid
W2
D 3 Zwemmen VM + NM
V 4
Z 5
Z 6
M7

week 19

D 8 Sport-nm 1ste kleuter
W9
D 10 O.L.H.-Hemelvaart
V 11
Z 12
Z 13
M 14

week 20

D 15 Sport-nm 1ste graad

Extra-inschrijfdag (15 u-20 u)

W 16
D 17 Zwemmen VM + NM
V 18
Z 19
Z 20

Pinksteren

M 21 Pinkstermaandag
D 22 Zwemm 1e kl Ou / Sport-nm 3e gr / vm: Medisch Toezicht 2 kl + 1e lj Ke

week 21

W 23 wandel-nm
D 24 Zwemmen NM
V 25 Medisch toezicht vm: 1° kl – 3° lj Ke

M 28
D 29 Sport-nm 2-3 kleuter
W 30
D 31 Zwemmen VM+NM

week 22

Week v/d
verkeersveiligheid

Z 26
Z 27 1ste communie
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