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Herfstwandeling op donderdag 25 oktober
Ook dit jaar neemt De Vuurvogel deel aan de herfstwandeling die plaatsvindt op donderdag 25 oktober. De
2,5-, de 3– en 4- jarige kleuters gaan in de voormiddag op stap naar Opitter.
De 5-jarige kleuters en het eerste leerjaar gaan naar As.
De leerlingen van het 2de, 3de, 4de , 5de en 6de leerjaar gaan naar Lozerheide.
Alle kleuters en de leerlingen van de eerste en tweede graad gaan met de autobus.
De leerlingen van de derde graad gaan met de fiets.
De autobussen worden betaald door de ouderraad.
Alle kinderen zijn voor de laatste schoolbel (15.10uur) terug op school.
Meer informatie verneemt u in het heen– en weerschriftje, de agenda van uw kind.
Niet vergeten:
- aangepaste kledij (laarzen);
- een paar extra sokken;
- picknick en drank;
- een grote plastieken zak om op te zitten.
- veiligheidshesje!!!

Oog voor lekkers (tutti-frutti) vanaf vrijdag 12 oktober
Met de financiële steun van de ouderraad en Europese Unie maar ook dankzij de inzet
van de ouderraad kunnen we onze kinderen dit schooljaar terug wekelijks op vrijdag
een stuk vers fruit aanbieden. We zijn blij dat er dit jaar veel kinderen zijn ingeschreven
om wekelijks een stuk fruit te eten tijdens de speeltijd. We vragen ook aan de ouders
van de kinderen die niet hebben ingeschreven voor dit project, om die dag zelf een stuk
fruit mee te geven en de koek(en) thuis te laten. Ook langs deze weg een extra dank
aan alle fruitmama’s en fruitpapa’s want zij wassen, verdelen en schillen elke week het
fruit.
Wist je dat de ouderraad dit schooljaar al:

een hapje en drankje georganiseerd heeft bij de infoavonden;

een mooie kalender heeft gemaakt waar vele activiteiten opstaan
van de school;

het fruitproject weer heeft opgestart;

de autobussen van de herfstwandeling betaalt;
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Voor de ouders van de kleuters:

Ouderdag bij de kleuters van Bree en Vostert

Dit jaar organiseert de kleuterschool haar ontmoetingsactiviteit voor de ouders.
Deze dag gaat door voor de ouders van Vostert op woensdag 19 december en voor de ouders van
het centrum op donderdag 20 december in de voormiddag.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Verder info volgt via de kleuterjuffrouwen.

Voor de ouders van de leerlingen:
Vorig schooljaar hebben we in enkele leerjaren van het lager onderwijs een kleurencode
geïntroduceerd op toetsen. Het doel van deze code is meer duidelijkheid te geven over de
leerstofbeheersing van het kind. We hebben ervaren dat dit veel duidelijkheid bracht.
Daarom is beslist om dit schooljaar deze werkwijze voor alle leerjaren van de lagere school
toe te passen.
Dit houdt in dat de leerlingen op hun toetsen hun behaalde resultaat krijgen en dat dit resultaat ook een kleur krijgt.
De kleur geeft aan hoe de leerstof van de toets beheerst is.
Graag geven we jullie wat meer uitleg over de kleurenscore en de behaalde punten/
verwachtingen/norm.

Een groene score = de leerstof is beheerst / zeer goed /…
Een oranje score = de leerstof is matig/juist voldoende beheerst.
Een rode score = de leerstof is onvoldoende beheerst.
Wij willen onze kinderen motiveren en zeker niet ontmoedigen, vandaar dat de leerkrachten regelmatig een positief woordje op de toets schrijven (of een stempel, een beloningssticker…). Als ouder weet je dan natuurlijk wel beter. Rood is onvoldoende beheerst.

Pedagogische studiedag
Woensdag3 oktober is het pedagogische studiedag. De kinderen hebben die dag vrij.

Schoolrekeningen via mail
Regelmatig horen we dat niet iedereen onze schoolrekening vlot ontvangt. Omdat deze verstuurd
wordt vanuit ons softwarepakket, is het mogelijk dat deze mail terecht komt in de box “reclame”.
Een andere mogelijkheid is dat de schoolrekening terecht komt in de “spambox”. Wanneer u hierin gaat kijken, heeft u de mogelijkheid om aan te duiden dat deze specifieke mail “geen spam”
is. Door de mail te selecteren en aan te vinken “geen spam” zullen volgende mails van deze afzender gewoon in uw inbox terecht komen.
Mocht u echter toch nog problemen ondervinden, geef dan even een seintje aan ons secretariaat.
admin.devuurvogel@dekubus-bree.be
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