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Vrije dagen
- ma. 25 december 2017 t.e.m. vr. 5 januari 2018:

Kerstvakantie



Winterperiode
Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet
verloren kunnen gaan!
Ook fietshelm, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen a.u.b.



Fietslichtactie
Tijdens de wintermaanden stellen we veilige fietsers in de kijker! Met de hulp van de
oudervereniging en de leerkrachten worden ’s morgens alle binnenkomende fietsen
gecontroleerd op goed functionerende lichten.
Wie gedurende de week van ma. 27 november tot vr. 1 december 2017 goed in orde is,
mag daarvoor een beloning verwachten!



Verkeershinder Nieuwstraat
Buurtbewoners hebben ons in kennis gesteld dat er op wo. 6 december 2017 vanaf ongeveer
8.30 u. een vrachtwagen met kraan zal staan wegens verbouwingswerken in de Nieuwstraat
ter hoogte van nr. 19. Deze vrachtwagen zal nogal breed uitgestald staan op de rijweg met
zijsteunen. Dit kan mogelijk hinder bezorgen op onze kus-en-rijstrook, gelieve hier rekening
mee te houden a.u.b. indien u uw kind met de wagen naar school brengt.



Ketnet Koekenbak
Dit jaar pakt Ketnet opnieuw uit met een eigen Music for Life-actie, nl. de Ketnet Koekenbak.
Maar er is meer ….
Ketnet wil graag alle warme klassen bedanken en daarvoor zetten ze alle middelen in. De
Warmste Week van ma. 18 december tot en met vr. 22 december 2017 wordt hun
“bedankingsweek” en zullen ze elke dag op een andere speelplaats kamperen met een
mobiele radiostudio. Ze beginnen op maandag in West-Vlaanderen, dinsdag in Antwerpen,
woensdag in Oost-Vlaanderen, donderdag in Vlaams-Brabant en vrijdag sluiten ze af in
Limburg. Vanuit deze scholen coördineren ze alle bedankingsacties. Zo sturen ze bv. 4
“vliegende teams” op pad om klassen in de buurt te bezoeken en te bedanken. Deze
vliegende teams worden dan ’s avonds verwacht om verslag uit te brengen op radio
Koekenbak.
Tijdens ons individuele oudercontact op di. 19 december 2017 zal de mobiele
radiostudio van Ketnet uitzenden vanop onze speelplaats hier in ’t Kompas
tussen 16 en 20 u.!
Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, fax 015 32 35 82, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be

Radio Koekenbak zal te volgen zijn voor alle ketnetters via een radio-uitzending en livestream op ketnet.be en via de ketnet-app en dit alle dagen van ma. 18 tot en met vr. 22
december tussen 16 en 20 u. Ze zullen ook af en toe te zien zijn op Ketnet tijdens
wrapmomenten. Radio Koekenbak wordt telkens gepresenteerd door 2 Ketnet-wrappers. Ze
ontvangen Ketnetgezichten die deel uitmaken van de vliegende teams zoals de acteurs van
Nachtwacht, Ghost Rockers, Gert & Samson, Helden, De regel van 3S, wrappers, opa en
oma Fonkel, … Maar het is pas echt feest als de kinderen van onze school erbij kunnen zijn
én er een gezellige sfeer heerst op de speelplaats.
Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer. Onze oudervereniging
voorziet dan ook een kraampje met lekkere drankjes aan vrije gift ten voordele van de Ketnet
Koekenbak.
Omdat wij vorig jaar hebben deelgenomen aan de Music for Life-actie met de verkoop van
zelfgebakken koekjes ten voordele van de Cliniclowns, kozen we dit jaar voor een andere
actie. Gedurende deze avond zal u oud speelgoed en kleding (in goede staat) kunnen
doneren in de daarvoor voorziene dozen in onze “Geefstraat”. Deze goederen worden daarna
geschonken aan een goed doel.

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL



Instapdag IK-klas
Op wo. 6 december 2017 mogen 2,5-jarige kleuters met hun ouders een kijkje komen
nemen in de klas van juf Elke van 11 u. tot 12 u.



Activiteiten – uitstappen
vr. 1 december 2017:



Sinterklaas en Zwarte Piet op school in de
voormiddag.

Zwembeurten
di. 5 december 2017
wo. 6 december 2017

4-jarigen + 5-jarigen
IK + 3-jarigen



Reservekledij
Met de herfst en komende winter in gedachten zijn wij op zoek naar reservekleding. Vooral
broeken, sokken en ondergoed is erg welkom (maten 104 tot 116).
Alvast bedankt!



Kerstviering
Alle kleuters vieren samen kerstfeest op school op vr. 22 december 2017 in de voormiddag.



Oudercontact
De ouders van de kleuters van IK, KA, KB en KC hebben de mogelijkheid tot een individueel
gesprek met de klasleerkracht op hetzelfde moment dat de rapportbesprekingen van de
lagere school doorgaan, nl. di. 19 december 2017 vanaf 16 u.
Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer. Indien de kleuters
meekomen, vragen wij met aandrang om hen niet alleen op de speelplaats te laten. Zij blijven
steeds onder toezicht van de ouders.
U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL


Activiteiten – uitstappen
vr. 1 december 2017:
-





ma. 18 december 2017:

Sportactiviteiten
ma. 11 december 2017:

Sinterklaas en Zwarte Piet op school in de
voormiddag.
De leerlingen van het 3e leerjaar brengen een
bezoek aan het “Suske en Wiske museum” te
Kalmthout.
Kostprijs: 4 euro.

De leerlingen van het 1e leerjaar nemen deel aan de
SVS-activiteit “Kronkeldiedoe” te Mechelen.
Kostprijs: 3,50 euro.

Zwembeurten
vr. 1 december 2017
ma. 4 december 2017
di. 12 december 2017
vr. 15 december 2017

3e lj. + 4e lj.
5e lj. + 6e lj.
1e lj. + 2e lj.
3e lj. + 4e lj.



Aanpassing nieuwsbrief november 2017
Op ma. 13 november 2017 vond er een schooltoneel van “Haar en snaar” plaats in de
turnzaal van onze school. De deelnameprijs voor deze activiteit bedraagt 5,50 euro en zal
worden aangerekend op de schoolrekening van november – december 2017.



Kerstvieringen
Alle leerlingen vieren samen kerstfeest in hun klas op vr. 22 december 2017.



Schoolreissparen
Voor de maand december wordt het schoolreissparen van de leerlingen van de lagere school
gesponsord door de oudervereniging, waarvoor oprechte dank!



Middagsporten
De trefbalcompetities werden in oktober en november gespeeld vanaf het 3e leerjaar. We
wachten op de laatste match om de winnaars bekend te maken. Alvast bedankt, meester
Tom om deze wedstrijden te fluiten!



Toetsen
In de periode van vr. 8 december t.e.m. ma. 18 december 2017 zullen de toetsen afgenomen
worden in het 6e leerjaar om onze leerlingen te evalueren.
De toetsen van de leerlingen van het 1e tot en met het 5e leerjaar worden verspreid
afgenomen in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie.



Oudercontact – rapportbesprekingen
U wordt uitgenodigd om het rapport van uw zoon/dochter te komen bespreken met de
klasleerkracht van uw kind op di. 19 december vanaf 16 u.
Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer. Indien de leerlingen mee
naar school komen, mogen ze tijdens de oudergesprekken onder toezicht van enkele
leerkrachten op de bovenspeelplaats blijven om naar de Kentnetopname te kijken. Wanneer
de oudergesprekken gedaan zijn, vragen wij om zelf toezicht te houden over uw kind(eren) op
de speelplaats.
U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook.

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

