Lievegem, 28 september 2019

MAANDBRIEF OKTOBER
Beste ouder
De maand september is reeds voorbij en ook voor de maand oktober staan heel wat activiteiten op het
programma.
Een overzicht:
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober

LO L5, L6, L1
Zwemmen L1, L2, L3, L4

Donderdag 3 oktober
Vrijdag 4 oktober

LO L4, L3 – Workshop WeGoStem L5, L6
LO L5, L6, L2
Saved by the bell
We vieren de dag van de leerkracht

Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 oktober

Start naschools Frans
LO L1
Pedagogische studiedag: geen school
LO L4, L3
LO L5, L6, L2
Musical 40-45 voor L5
Bloemenverkoop oudercomité

Zaterdag 12 oktober
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober
Dinsdag 22 oktober
Donderdag 24 oktober

Start week van het bos
LO L5, L6, L1
Zwemmen L1, L2, L3, L4
LO L4, L3
Studie stopt om 16.15u
LO L5, L6, L2

Vrijdag 25 oktober

Medisch onderzoek L6
LO L1
LO L4, L3
Oudercontact
Geen studie
LO L5, L6, L2

Maandag 28 oktober

Start herfstvakantie
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Woensdag 20 november: geen school.
Saved by the bell
Vrijdag 4 oktober is een drukke dag: Werelddierendag, Dag van de leerkracht ... maar ook de dag
waarop we stilstaan bij gelijke onderwijskansen. Jammer genoeg heeft niet elk kind op de wereld
toegang tot goed onderwijs. Wij vinden dit als school een erg belangrijk thema en besteden hier
aandacht aan in de lessen levensbeschouwing.
Daarnaast willen wij allemaal samen massaal ‘aan de bel trekken’. Dit gaan we letterlijk doen door die
dag samen op de speelplaats twee minuten te bellen. Wil u daarvoor uw kind een bel laten meenemen
op vrijdag 4 oktober (fietsbel, koebel ... )?
Zaterdag 5 oktober is de dag van de leerkracht. De ouderwerking voorziet op 4 oktober een leuke
verrassing voor de leerkrachten. Dankjewel!
Op donderdag 24 oktober is er het eerste oudercontact. U kan met de leerkracht van gedachten
wisselen wat betreft de leervorderingen van uw kind, maar evenzeer over de studiehouding en
gewoontes van uw kind. Je ontvangt hiervoor nog een afzonderlijke uitnodiging. U krijgt al een eerste
zicht op de resultaten via de schriften en de toetsen die op regelmatige basis mee naar huis gaan ter
inzage en ter ondertekening.
Het is fijn om ’s morgens tijdig aanwezig te zijn op school. Onze lessen starten om 8u35. Het is voor
de kinderen geen aangename ervaring om de start van de lesdag te missen.
Nieuws van de sportdienst:
Hierbij versturen wij u de digitale nieuwsbrief ‘vrije tijd’ van Lievegem. Ben je op zoek naar
sportkampen tijdens de herfst- of kerstvakantie? Wil je starten met Tai Chi? Heeft je kind
deelgenomen aan de scholenveldloop? Rarara… wanneer zou de laatste Ronde van Lievegem zijn?!
Neem zeker een kijkje: https://mailchi.mp/lievegem/lievegem-vrije-tijd-386199
Wil je deze nieuwsbrief graag automatisch ontvangen dan kunt u zich registreren via volgende link:
http://eepurl.com/ghYiCP
Prioriteiten voor dit schooljaar:
Ook dit schooljaar bekijken onze leeskwaliteit verder. We zetten extra in op vloeiend lezen.
- Vloeiend lezen gaat om veel meer dan vlot woorden en zinnen kunnen lezen. Ook het gebruik van
de leestekens, de juiste intonatie, de juiste snelheid en het juiste gevoel zijn hierbij van belang.
Inzetten op en oefenen van vloeiend lezen is werken aan leesbegrip.
- We wisselen ervaringen/lessen rond muzische vorming uit met leerkrachten van de
scholengemeenschap.
- Onze zorgwerking krijgt een extra duwtje in de rug zodat we samen met het
ondersteuningsnetwerk (hulpleerkrachten vanuit het buitengewoon onderwijs) een nog betere
zorgverlening kunnen bieden.
- We kijken ook hoe we onze lespraktijk kunnen versterken door uitwisseling van goede
lesvoorbeelden en invoeren van nieuwe methodieken.
- We frissen onze kennis EHBO op.
- We zetten ook meer in op zelfevaluatie van de leerling.
- Meester Pieterjan blijft ook dit jaar mondelinge interactie Frans ondersteunen in kleine groepjes
met leerlingen van de derde graad.
- We blijven inzetten op muzische vorming. Juf Liesbeth geeft muziekles in het derde, vierde, vijfde
en zesde leerjaar.
De bouwwerken op de locatie in de Vredesdreef verlopen volgens planning. We zitten al één verdiep
hoog met de ruwbouw. Ons doel blijft nog steeds te kunnen verhuizen tegen 2021.
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Met vriendelijke groet

Lode Wytynck
Directeur
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