NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2018
ALGEMEEN


Vrije dagen
ma. 29 oktober t.e.m. vr. 2 november 2018:

Herfstvakantie



Milieu: Zero afvaldag
Op do. 22 november 2018 is het Zero-Afvaldag.
Wij merken dat, dankzij de hulp van onze ouders en leerlingen, onze speelplaats erg netjes
blijft! Daarvoor onze dank! Doe zo verder en denk er aan: gebruik koekendoosjes,
drinkbussen, geen koekjes in aparte verpakkingen,... Gelieve alle doosjes en drinkbussen te
naamtekenen a.u.b.
Wij hopen op jullie verdere medewerking!



Allergenen in maaltijden
Mogen wij u vragen, indien uw kind soep of warme maaltijd eet op school, u zelf als ouder
rekening houdt met de mogelijke voedselallergieën van uw kind. Indien uw kind een erge
voedselallergie heeft, gelieve dit te melden aan de school, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.
Hierbij delen wij u de allergenen voor de aangeboden soepen mee:
- Tomatensoep met balletjes:
gluten, selderij, glutenbevattende granen
- Pompoensoep:
selderij, gluten, lactose
- Courgettesoep met balletjes:
tarwemeel, selderij, soja, magere melkpoeder,
glutenbevattende granen
- Tomatengroentesoep met balletjes: selderij, glutenbevattende granen, ei
- Groentesoep met balletjes:
glutenbevattende granen, ei, selderij
- Chinese noedelsoep:
harde tarwegries, eierpoeder, selderij
Door de grote variatie in de aangeboden warme maaltijden is het onmogelijk om hier een
exacte allergenenlijst voor mee te delen. Gelieve zelf in te schatten of uw kind een warme
maaltijd kan nemen of niet.



Verkeer: Actie “Helm Op Fluo Top”
Vanaf na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie neemt onze school deel aan de actie
“Helm Op Fluo Top” van de “Vlaamse Stichting Verkeerskunde” (VSV).
Met dit project wil de VSV scholen helpen om hun leerlingen op een leuke manier aan te
moedigen om fluokledij en een fietshelm te dragen op weg naar school. Leerlingen die dat
doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen. De leerlingen kunnen ook
klassikaal sparen. Zo kan ook de klas een leuke prijs winnen.
Meer info vindt u in de folder die uw kind meegekregen heeft in de klas of op de website:
www.helmopfluotop.be

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



Actie Sri Lanka
Op 1 oktober kregen onze leerlingen een leerrijke voordracht gebracht door Mevr. Linda
Stabel over haar werk in Sri Lanka. Om het project van Mevr. Linda Stabel te steunen, zal
onze school een gesponsorde voettocht organiseren ten voordele van Sri Lanka. Meer info
volgt nog.



Voorleesweek
Tijdens de voorleesweek, die doorgaat van 17 tot en met 25 november 2018 nodigen wij
ouders, grootouders, … van onze kleuters en leerlingen van de lagere school uit om te komen
voorlezen in de klas van hun (klein)kind. Begin november ontvangt u hiervoor een uitnodiging
met de exacte momenten voor de klas van uw (klein)kind en een inschrijfstrook.



Dag van de Vrede
Op zo. 11 november 2018 is het “Dag van de Vrede”. Ook onze leerlingen zullen meewerken
aan deze herdenking. In de klas worden er vredeswensen geschreven die de leerlingen op
11 november aan de vredesboom kunnen komen ophangen.
Het dagprogramma van 10 tot 17 u. ziet er als volgt uit:
1) 11-novemberplechtigheid
- 10 u tot ca. 12 u.
- Locatie: Sint-Martinuskerk, kerkplein en begraafplaats-centrum.
- Organisatie: Gemeente Duffel i.s.m. 11-november-comité
2) Planting vredesboom
- 14 u.
- Plaats van samenkomst: parking Muggenbergpark, Kiliaanstandbeeld.
- Kort wandeltraject naar de plaats van de vredesboom in het park.
- Organisatie: Gemeente Duffel en Agentschap voor Natuur en Bos.
3) Vredeswake
- 14.30 u.
- Startpunt wandeltraject: Muggenbergpark, locatie vredesboom.
- Afsluitend drankje en gezellig samenzijn in congrescentrum “De Kleiput”
- Organisatie: Gemeente Duffel en Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel
4) Vrede en wederopbouw - dubbelexpo erfgoed en kunst
- 14 u. tot 17 u.
- Locatie: Kasteel Gevers
- Samenwerkingsproject met de Vrienden van het Duffelse erfgoed en drie Duffels
kunstkringen.

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL


Instapmoment herfst
Na de herfstvakantie, op ma. 5 november 2018 mogen alle 2,5-jarige kleutertjes instappen in
het klasje van juf Elke. Wij verwelkomen: Mona Andries, Wout Dingenen, Finn Oostens,
Renée Oostens, Sam Van Gaver en Fran Verschoren.



Activiteiten – uitstappen
do. 8 november 2018*:

De 5-jarige kleuters van KB brengen een bezoek aan
“Heks Kamille” te Heffen.
Kostprijs: 3 euro

-

wo. 14 november 2018:

Onze kleuters gaan op stap met grootouders.
Meer info volgt in een aparte brief.

-

wo. 28 november 2018:

Zwarte Pietenfeest in de kleuterschool.
Meer info volgt in een aparte brief.

-

vr. 30 november 2018:

Bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet in de namiddag

* Bij deze uitstappen is het niet mogelijk om een warme maaltijd te
bestellen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het invullen van de
menukaart van uw kind.


Zwembeurten
di. 6 november 2018
wo. 7 november 2018
di. 20 november 2018
wo. 21 november 2018

4j. + 5j.
2,5j. + 3j.
4j. + 5j.
2,5j. + 3j.



Kerstboeken
U kan vrijblijvend kerstboeken van Doremini (2,5 - 4-jarigen) of Doremi (4 - 6-jarigen)
bestellen aan de prijs van 7 euro per stuk via het bestelformulier.



Nieuwjaarsbrieven
In de kleuterschool wordt 1 nieuwjaarsbrief door de kleuters zelf gemaakt in de klas.
Deze is bestemd voor de ouders. De andere nieuwjaarsbrieven kunnen besteld worden
via het bestelformulier aan 1 euro per stuk.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL




Activiteiten – uitstappen
vr. 9 november 2018*:

Het 1e leerjaar brengt in de voormiddag een
bezoek aan het MAS te Antwerpen.
Kostprijs: 8 euro

-

ma. 12 november 2018:

De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar brengen een
bezoek aan de verbrandingsoven van ISVAG.

-

di. 27 november 2018:

De leerlingen van het 4e leerjaar gaan naar het
containerpark.

-

vr. 30 november 2018:

Bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet in de namiddag

Sportactiviteiten
di. 27 november 2018*:

Het 1e leerjaar neemt deel aan de Moev-activiteit
“Kronkeldiedoe” in “De Komeet” te Lier in de namiddag.
Kostprijs: 3,50 euro

* Bij deze uitstappen is het niet mogelijk om een warme maaltijd te
bestellen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het invullen van de
menukaart van uw kind.


Zwembeurten
ma. 5 november 2018
di. 13 november 2018
vr. 16 november 2018
ma. 19 november 2018
di. 27 november 2018
vr. 30 november 2018



5e lj. + 6e lj.
1e lj. + 2e lj.
3e lj. + 4e lj.
5e lj. + 6e lj.
2e lj. (dubbele zwembeurt)
3e lj. + 4e lj.

Digitale wolven
Op di. 6 en do. 8 november 2018 krijgen we op school bezoek van de “Digitale Wolven”. Zij
organiseren digitale workshops op maat van onze leerlingen van de lagere school. De
kostprijs per leerling bedraagt 3,80 euro en wordt verrekend via de schoolrekening.
Volgende workshops zullen worden gegeven per leeftijd:
di. 6 november 2018:
- 2e leerjaar:
Workshop “Robots (Lego)”
- 3e leerjaar:
Workshop “Scratch”
- 4e leerjaar:
Workshop “IoT”
- 5e leerjaar:
Workshop “MicroBit”
do. 8 november 2018:
- 1e leerjaar:
Workshop “Scratch Jr.”
- 6e leerjaar:
Workshop “Robots (Mind Storm)”



Bosklassparen
Zoals de voorbije jaren willen we het bosklassparen voor het 3e leerjaar integreren in de
schoolrekening. We sparen in totaal voor 105 euro. De bosklassen zullen doorgaan van
ma. 27 tot en met wo. 29 mei 2019.
Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling van de
bosklassen van mei 2018, als volgt zullen verwerken.
Schijf 1 (35 euro)  op rekening “september – oktober 2018”
Schijf 2 (35 euro)  op rekening “november – december 2018”
Schijf 3 (35 euro)  op rekening “januari – februari 2019”



Zeeklassparen
Zoals de voorbije jaren willen we het zeeklassparen voor het 5e leerjaar integreren in de
schoolrekening. We sparen in totaal voor 180 euro.
Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling van de
zeeklassen van oktober 2019 (tijdens schooljaar 2019-2020), als volgt zullen verwerken.
Schijf 1 (60 euro)  op rekening “november – december 2018”
Schijf 2 (60 euro)  op rekening “januari – februari 2019”
Schijf 3 (60 euro)  op rekening “maart – april 2019”



Technologieolympiade
In de maand november neemt ons 6e leerjaar deel aan de Vlaamse Junior STEM Olympiade.
De bijdrage per leerling bedraagt 2 euro en wordt verrekend op de schoolrekening van
“november – december 2018”.



Kerstboeken
U kan vrijblijvend kerstboeken van Zonnekind (1e + 2e leerjaar), Zonnestraal (3e + 4e leerjaar)
of Zonneland (5e + 6e leerjaar) bestellen aan de prijs van 7 euro per stuk via het
bestelformulier.



Nieuwjaarsbrieven
- Nieuwjaarsbrieven kunnen vrijblijvend via de school aangekocht worden aan de prijs van
1 euro per brief, te bestellen via het bestelformulier.
OPGELET!: In alle klassen van de lagere school worden er 3 brieven door de
leerlingen zelf gemaakt. Extra brieven kunnen besteld worden via het bestelformulier van
november.

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

Voorstelling van onze stagiaires voor het schooljaar 2018-2019:

Kleuterschool:
Ik ben Karolien Cox, derdejaarsstudente aan de Thomas More
Hogeschool te Mechelen.
Ik ga stage lopen bij juf Elke in de instapklas. Ik kom eerst een
paar keer kijken en meespelen.
Ik ga twee weken en half de klas overnemen en vooral werken
rond meertaligheid en talensensibilisering.
Vanaf 17 december tot 21 december en van 7 januari tot 16 januari
kan u mij vinden in de klas of op school.
De vaste leerkracht blijft in de klas om de kleuters en mij te helpen
en mij nog dingen bij te leren.
Ik hoop veel te leren uit wat ik allemaal zie en doe. En natuurlijk dat
de kleuters zich veilig en goed voelen met mij in de klas.
Ik kijk er alvast enorm naar uit!

Ik ben Lieselotte Op debeeck. Een derdejaars studente kleuterjuf
aan Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Dit jaar zal ik drie
stageperiodes stagelopen in kleuterklas KB bij juf Kathleen en
juf Sara.
Deze stageperiodes lopen van:
- 6 tot 9 november
- 26 november tot 7 december
- 25 maart tot 10 mei
Verder doe ik ook nog een stage in co-teaching in het eerste leerjaar
met een studente lager onderwijs. Dit om te leren als kleuterjuf waar
je de kleuters van de derde kleuterklas naar toe begeleid.
Deze stage loopt van 13 tot 16 november.
Ik hoop er een fijne en leerzame stageperiode van te maken.

Lagere school:

Ik ben Charlotte Van Camp uit Mechelen en ben 19 jaar.
Ik ben een derdejaarsstudente lager onderwijs aan de
Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.
Dit schooljaar loop ik stage in het eerste leerjaar bij juf Suzanne.
Mijn stageperiode loopt van 13 tot 16 november en
26 november tot 7 december.
Gedurende deze periode hoop ik de kinderen veel nieuwe dingen
bij te leren, zodat het voor hen en voor mij een boeiende
stageperiode wordt.
Ik kijk er alvast naar uit!

Hallo, ik wil me even voorstellen. Mijn naam is Kato De Backer.
Ik zit in mijn tweede jaar lerarenopleiding. Ik vind het heel leuk om kinderen
nieuwe dingen te leren. In november doe ik stage in het 4de leerjaar bij
juf Katrijn.
Vanaf januari sta ik bij meester Kris in het zesde leerjaar tot het einde
van het schooljaar.

Prettige herfstvakantie!

