STUDIEBEURS 2018 - 2019

Vraag de invulformulieren met uitleg op het secretariaat.
Zeker doen!

NAAM VERMELDEN!

Tongeren, 26 oktober 2018.

Gelieve, zoveel als mogelijk, turnkledij, eetdozen, truien, jassen, turnschoenen, …
te voorzien van een naam zodat we verloren spullen snel kunnen terugbezorgen.

Beste ouders,

VERLOREN VOORWERPEN?

De weersverwachtingen zijn goed voor de tijd van het jaar en bieden de kans
om even te ontspannen op een andere manier. Buiten genieten van de prachtige
herfstkleuren, ’s avonds gezellig keuvelen binnen in de salon, een mooi boekje lezen,
wat langer slapen, .... het kan allemaal. Geniet ervan!
We blikken ook even terug en maken een eerste balans op van de voorbije maanden.
We zagen een zeer goede opkomst van jullie op de infoavonden, een sterk engagement van de ouders binnen de oudervereniging, een geslaagde herfstwandeling, onze
nieuwe kleuters en leerlingen die zich snel thuis voelen, kortom … een vlotte start.
Het aantal leerlingen bedraagt op dit ogenblik 162 kleuters en 255 leerlingen in het
lager.
Dank aan de oudervereniging voor het organiseren van een zeer geslaagd
avondje kienen. De opbrengst wordt integraal besteed aan o.a. de kost van het vervoer
van de jaarlijkse schoolreis, het Sinterklaasfeest, aankoop didactisch materiaal, ...
Eveneens hartelijk dank aan de oudervereniging om alle leerkrachten een broodje aan
te bieden ter gelegenheid van “De dag van de leerkracht”. Het toezicht tijdens de middag overgenomen. Heel fijn!
Er zijn natuurlijk heel wat activiteiten gepland. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd via dit blaadje, via de klas maar ook vindt u info en foto’s van deze activiteiten terug op onze facebookpagina.
Onze prioriteiten blijven zoals voorheen een eigentijds, kindvriendelijk en
betekenisvol pedagogisch verantwoord onderwijs.
Vanaf volgende week zijn er werken gepland in de kleutervleugel. De gangen
en bergingen worden gerenoveerd. Het uitbreken gebeurt tijdens de vakantie. De opbouw vindt aansluitend plaats. We proberen de hinder voor de klassen te beperken
door tijdelijk te verhuizen naar een ander lokaal en door de werf af te schermen.
Dossier na dossier, goedgekeurd en voor 70% betoelaagd door de overheid, zetten we
stappen naar een hedendaagse en veiligere school.

Bent u nog steeds aan het zoeken naar een kwijtgeraakte brooddoos, drinkbus, trui,
jas, sjaal, … loop dan even binnen in school en vraag op het secretariaat naar de
verloren voorwerpen.

HET DRAGEN VAN EEN AUTOGORDEL.

Maak er een gewoonte van om eerst de gordel vast te maken en dan pas te vertrekken! Veiligheid voor alles!

LEERLINGENRAAD.

Anaëlle Rennotte, Jef Petermans, Meryem-Ana Akca en Jef Baar van L5 en L6 zijn
verkozen en zetelen in de leerlingenraad. Succes gewenst.

AED / BEEMDSTRAAT 4 ( Rechts aan de hoofdinkom )

Een AED is een automatische externe defibrillator. Dit toestel kan een belangrijke
rol spelen wanneer iemand een hartstilstand krijgt.
Dient u, indien nodig, geen gecontroleerde elektrische schok ( defibrillatie ) toe?
Dan daalt de overlevingskans van het slachtoffer met 10% per minuut.

Je boekentas ( niet ) te zwaar? ( Wat hoort er niet in thuis? )
Een té zware boekentas is erg slecht voor je rug. 7 tips om te onthouden!
1. Laat zoveel mogelijk dingen thuis ( of in de klas ).
2. Bekijk daarom samen met mama of papa de inhoud van je tas.
3. Kies een stevige, lichte boekentas die je op je rug kan dragen
( of wieltjes heeft ).
4. Kies brede, zachte en verstelbare schouderbanden.
5. Verdeel het gewicht in je tas, stop de zware dingen vlak tegen je rug.
6. Een boekentas weegt maximum 10 % van je gewicht.
7. Til een te zware boekentas zo weinig mogelijk ...

Herfstvakantie!

Directie en leerkrachten.

VZW KBT Sint-Lutgart, Beemdstraat 4, 3700 Tongeren
: (012) 23.12.14 / : info@stltongeren.be / www.stltongeren.be

Kalender voor november en december:

Maandag 29 oktober 2018 t.e.m. zondag 4 november 2018: herfstvakantie.
Maandag 5 november 2018: instap kleuters 2,5 j.
Vrijdag 16 november 2018: grootouderfeest voor kleuters. ( Niet voor de instappers! )
K1: 12.55-13.50 uur
K2: 13.25-14.20 uur
K3:14.20-15.15 uur
Maandag 19 november 2018: - voorstelling in de Velinx voor L1 & L2.
Dinsdag 20 november 2018: medisch onderzoek 17 lln. Van L1.
Zaterdag 24 november 2018: om 18.30 uur verzorgt het kinderkoor de viering in
Sint-Lutgart.

Bescherm het milieu en breng je lege
inktpatronen en batterijen mee naar school!
Als u thuis of op het werk in het bezit bent van een printer en u dient in de toekomst het inktpatroon te vervangen of de batterijen zijn leeg, dan kan u het lege
patroon of de lege batterij met uw kind mee naar school geven. Er staat een speciale verzamelbak ter beschikking. Deze verzamelbak wordt periodiek opgehaald
door een gespecialiseerde firma die zorgt voor de recyclage van dit klein afval.
In ruil hiervoor koopt onze school didactisch materiaal aan.
Dit komt dus weer onze leerlingen ten goede.
Wij hopen op uw medewerking en danken u hiervoor.
Inleveren: op het secretariaat bij Dhr. Sven Hoste.

Donderdag 29 november 2018: - medisch onderzoek 16 lln. L1.
- oudercontact voor alle leerlingen kleuter en lager onderwijs.
Donderdag 6 december 2018: de Sint bezoekt onze school.
Dinsdag 11 december 2018: voorstelling in de Velinx voor L5 & L6.
Vrijdag 14 december 2018: vaccinatie L1 & L5.
Dinsdag 18 december 2018: 13.10 - 15.55 uur muzische namiddag voor het lager.
Dinsdag 19 december 2018: - voorstelling in de Velinx voor Instap A.
Donderdag 20 december 2018: 17.00-19.00 uur openklasdag voor instappers.
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Vrijdag 21 december 2018: - om 09.00 uur kerstviering verzorgd door L5.
- na school mogelijkheid tot een kerstborrel.
( Organisatie oudervereniging )
Maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019: kerstvakantie.
NB: We houden jullie op de hoogte indien er iets verandert in deze planning.

OP TIJD IS FIJN!

Voor de laatkomers: de school start om 08.45 uur. OP TIJD IS FIJN!
Onze school is open met toezicht vanaf 08.15 uur.
We organiseren een kiss & ride! Maak er gebruik van!

Afspraken i.v.m. de rij:

De leerlingen die met de rij meegaan worden op verschillende plaatsen overgezet.
1. Zebrapad Beemdstraat.
2. Zebrapad Blaarstraat. Ouders, grootouders, … gelieve de stoep autovrij te houden!
3. Zebrapad Maastrichtersteenweg.
4. Zebrapad Elderseweg.
De leerlingen die met de rij meegaan, moeten de kortste weg naar huis volgen. Het is
niet toegelaten dat zij met een vriendje of met andere ouders meegaan en zo een langere weg afleggen. De verzekering dekt enkel de kortste weg van school naar huis.
Indien, door omstandigheden, uw zoon / dochter toch een andere weg moet nemen,
gelieve ons daar schriftelijk van op de hoogte te brengen.

