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Vrije dagen
- ma. 24 december 2018 t.e.m. vr. 4 januari 2019:

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.



Verloren voorwerpen
Er zijn heel wat verloren voorwerpen op school. Deze bevinden zich aan de kapstokken in de
grote traphal van de lagere school.
Wij willen u vragen om tijdens het oudercontact van december een kijkje te nemen of hier iets
van uw kind bij ligt 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. 3 december tot vr. 7 december 2018 goed in orde is, mag
daarvoor een beloning verwachten!
De fietsers moeten met brandend fietslicht (voor- en achteraan) aankomen op school,
ongeacht het nog donker is of niet, om in aanmerking te komen voor die beloning.



Fluohesje
Tijdens de wintermaanden is het belangrijk dat onze kinderen goed zichtbaar zijn in het
verkeer. Daarom nemen we ook deel aan de actie “Helm Op, Fluo Top”, waarbij onze
kinderen stickertjes krijgen bij het dragen van een fietshelm en/of fluohesje. Hiermee kunnen
ze sparen voor mooie prijzen. U ontving hiervoor reeds de nodige info.
Indien uw kind nog geen fluohesje heeft, kan u dit aankopen voor de prijs van 3 euro op het
secretariaat van de school.



Lidgeld oudervereniging
Op het betaalformulier van de maand oktober kon u ervoor kiezen om lidgeld te betalen voor
de oudervereniging. Bij deze laten wij u weten dat wij de namen van de leerlingen waarvan
ouders hebben ingeschreven voor de oudervereniging zullen doorgeven. U zal dan een brief
op naam van uw kind ontvangen met de vraag om verdere persoonsgegevens aan te vullen.

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



Oudercontact op vraag van de school
Tijdens de maand april voorziet de school twee avonden voor oudercontacten op vraag van
de school. De data hiervoor zijn ma. 29 april en di. 30 april 2019. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging indien de school dit nodig acht. Tijdens deze avonden worden belangrijke zaken
gemeld en besproken die van belang zijn voor het verdere verloop van de schoolloopbaan
van uw kind.



Kerstvieringen
Sinds een paar jaar hebben we er een feestdag bij, die werd geïntroduceerd door de website
“National Ugly Sweater Day”. Het concept is simpel: draag die dag een gekke kersttrui of
kerstoutfit en vier mee dat je reikhalzend uitkijkt naar de feestdagen!
Wij vinden het wel een leuk idee om dit jaar ook eens in een gekke trui of zotte kerstoutfit naar
school te komen. De leerkrachten en personeel hebben hun leuke trui alvast klaarliggen!
We willen vragen dat onze kleuters en leerlingen op vr. 21 december 2018 ook met een
gekke trui of zotte kerstoutfit naar school komen zodat we allemaal samen kerst kunnen
vieren in de klassen!
Je bent uiteraard niet verplicht om hieraan deel te nemen en hoeft zeker geen extra kosten te
maken. Je hebt thuis vast wel iets liggen om eventueel zelf een kerstoutfit te creëren.
Hoe gekker, hoe beter! Wij kijken er alvast naar uit!

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL



Instapdag IK-klas
Op wo. 5 december 2018 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. 21 december 2018:



Kerstfeestje in de klas voor alle kleuters.

Zwembeurten
di. 4 december 2018
IK + 3-jarigen
wo. 5 december 2018
4-jarigen + 5-jarigen
Opgelet: De zwemdagen worden deze maand gewisseld n.a.v. de openklasdag van IK.
U ontvangt hiervoor nog een apart briefje met de juiste uurregeling.



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!



Oudercontact
De ouders van de kleuters van IK, KA en KB hebben de mogelijkheid tot een individueel
gesprek met de klasleerkracht op hetzelfde moment dat de rapportbesprekingen van de
lagere school doorgaan, nl. do. 20 december 2018 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.

Stagiaire kleuterschool:
Hallo,
Ik ben Kari-Anne Rensonnet en volg de opleiding kleuteronderwijs
in de Karel de Grote Hogeschool. Dit schooljaar zal je mij een aantal
keren tegenkomen op school. Mijn vaste stageklas is KA.
Daar zal ik dus af en toe de taak van de juf overnemen, maar steeds
onder begeleiding.
Verder ben ik zeer creatief en geduldig. In mijn vrije tijd houd ik me
bezig met knutselen. Ik kan er van genieten om mijn familie rond
mij te hebben.
Elke dag hoop ik nieuwe ervaringen op te doen tijdens mijn stage
in deze school.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL




Activiteiten – uitstappen
vr. 7 december 2018:

-

vr.. 14 december 2018:

-

vr. 21 december 2018:

De leerlingen van het 6e leerjaar bezoeken het Stadsmuseum
“Wuyts – Van Campen” te Lier. De leerlingen gaan met de
fiets.
De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar brengen een
bezoek aan “Technopolis” te Mechelen.
Kostprijs: 6,90 euro.
Kerstfeestje in de klas voor alle leerjaren.

Zwembeurten
vr. 1 december 2018
ma. 3 december 2018
di. 11 december 2018
vr. 14 december 2018

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



Medisch Schooltoezicht
Op di. 18 december vindt er een medisch onderzoek plaats voor de leerlingen van het 1e
leerjaar. Dit onderzoek gaat door in de school. U ontving hiervoor reeds een envelop met
extra informatie.



De Warmste Week - Sponsortocht Sri Lanka
In oktober kregen onze leerlingen een voorstelling over het project “Sri Lanka” van Mevr.
Linda Stabel.
In het kader van de Warmste Week van Music for Life hebben we daarom samen met onze
leerlingen een actie gepland door een sponsorwandeltocht te organiseren ten voordele van
het project “Sri Lanka”.
Meer info vindt u in de aparte brief.



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, juf Aurélie
om deze wedstrijden te fluiten!



Toetsen
In de periode van vr. 7 december t.e.m. di. 18 december 2018 zullen er 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 do. 20 december 2018 vanaf 16 u.
Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer. Indien de leerlingen mee
naar school komen, blijven zij onder toezicht van de ouders. Zij mogen niet alleen op de
speelplaats blijven.
U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook.

Heidi Dils
Directeur

Het schoolteam

