Agenda en nieuwsbrief: september 2019
Beste ouder(s),
Het was vandaag weer een blij weerzien voor vele kinderen, ouders,
juffen en meesters. Het was ook een spannende dag voor onze
allerkleinsten in de instapklas en de eersteklassers in de lagere school.
We zijn dit schooljaar gestart met de slogan: 'Iedereen een superheld!'
Dankzij 'De vrienden van de basisschool' was er op de eerste schooldag ook wat tijd voor
ontspanning. Op beiden speelplaatsen werden 2 springkastelen geplaatst door 'Partyplan'.
Onze (jullie) superhelden konden zich hier helemaal op uitleven!
Goede afspraken zijn belangrijk voor een vlot verloop van het schooljaar. Neem daarom zeker ons
schoolreglement, het opvoedingsproject en de schoolbrochure aandachtig door. Vanaf volgende
week kunnen jullie ze terug vinden op de website van de school: www.hetblavierke.be
Wie graag een papieren versie heeft, kan dit vragen aan de directie, juf of meester.
Onze school gaat dit schooljaar verder met het project:
“woensdag = fruitdag”.
Dit project is een onderdeel van ons gezondheidsbeleid op school: we
willen de kinderen leren om gezond te eten, genoeg te bewegen en bewust
te kiezen voor gezondere dingen. En daar willen wij als school ons
steentje toe bijdragen.
Blijf aandachtig voor de kleine vervelende kriebelbeestjes!
Gelieve de hoofdhuid van uw kind(eren) vandaag nog even na te kijken! Vakantie is
een periode dat er veel luisjes worden ontdekt. Kinderen spelen in groep, zijn op
kamp geweest, op vakantie, … Vaak merken we begin september dat luisjes terug bij
kinderen voorkomen. DUS: KIJK EVEN NAAR DE HOOFDHUID VAN UW
KIND(EREN). HET KAN U VEEL TIJD BESPAREN DOOR NU DE LUISJES VÓÓR
TE ZIJN!!

RESPECTEER DE VERKEERSREGELS IN DE BUURT VAN DE SCHOOL
Toch nog even herhalen :
Kinderen VANAF het 3de leerjaar worden opgehaald op de parking van het secundair. De andere
kinderen (kleuters, 1ste en 2de leerjaar) kunnen afgehaald worden op onze parking. GELIEVE
HIERMEE REKENING TE HOUDEN.
Graag ook nog even vermelden: 's avonds is er toezicht tot 15.45 uur en op woensdag tot 11.50
uur. Gelieve uw kind dus tijdig af te halen.
Kinderen die met de rij meegaan, worden daar door hun ouders TIJDIG afgehaald. De
juf/meester die de rij naar het secundair begeleidt, zal de kinderen dan ook om 15.40 of 11.45
uur terug meebrengen naar onze school.

Onze startviering gaat door op vrijdag 20 september om 09.30 uur in
de Genovevakerk te Zepperen. Alle (groot)ouders, sympathisanten, … zijn welkom!

Ten slotte zijn we fier dat onze school 292 kinderen telt! Er zijn 89 kleuters en 205 kinderen
lager onderwijs.

We wensen iedereen een heldhaftige start toe!
Met vriendelijke groeten, Ellen Berden, directie
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MA
BEGIN NIEUWE SCHOOLJAAR: Iedereen een superheld!
DI
WO
DO
VRIJ
ZA
ZO
MA
19 uur: Infoavond instapklas, 3de kleuterklas, 4de, 5de en 6de lj.
DI
Culturele activiteit (CA): 'Technopolis on tour'
19 uur: Infoavond 1ste, 2de kleuterklas, 1ste, 2de en 3de lj.
WO
Fruitdag
DO
CA: 'Technopolis on tour'
VRIJ CA: 'Technopolis on tour'
ZA
ZO
ZEPPEREN KERMIS
MA
Ouderraad
Kinderen bezoeken de kermis
DI
WOE Pedagogische studiedag
DO
VR
Startviering Sint-Genovevakerk 9.30 uur - Iedereen welkom!
ZA
ZO
MA
DI
WOE Fruitdag
DO
Veldloop te Sint-Truiden - VM: lager onderwijs
- NM: 3de kleuterklas
VR
ZA
ZO
MA
Pedagogische studiedag: HESBANIA

3de kleuterklas

1ste en 2de lj.
3de lj.

(nieuwe) leden
Alle kinderen
Alle kinderen vrij

Iedereen

Alle kinderen vrij

