Buitengewoon basisonderwijs Het Noordveld
Nieuwsbrief 23 september 2019
Beste ouders en verantwoordelijken,
Ondertussen zijn we al een paar weken ver in het nieuwe schooljaar en heeft iedereen zijn of haar
plaatsje gevonden.
Welkom aan onze 14 nieuwe Noordveldertjes: Lotte, Djawey, Hamza, Dio en
Thibeau bij de kleuters, Tonti en Dré bij juf Anne, Devon, Eyra, Bo, Ella en Fleur bij
juf Els Valette, Abdul en Mathijs bij juf Els Christia60 60
ens.
Ook welkom aan 2 Noordveldjuffen: Hajni, onze nieuwe poetsdame en juf Elise,
die op maandag de klas van juf Anne overneemt.
In september konden we genieten van heel wat mooie dagen en werden er heel wat boeiende en
leuke activiteiten georganiseerd in de verschillende klassen. Er wordt weer druk gewerkt, geleerd,
gespeeld, gefietst, gewinkeld, gekookt,… en er waren al heel wat leuke uitstapjes.
In de kleuterklas is er in de vakantie heel wat nieuw materiaal bijgekomen om
speltraining te kunnen geven en om de kinderen tot rust te laten komen.
Dat materiaal konden we aankopen dank zij de steun van Cera!
We willen hen hierbij nog eens heel hartelijk bedanken!

We hebben ook nog heel wat om naar uit te kijken:










Dinsdag 24 september organiseert ons oudercomité voor het eerst een Praatcafé UIT, waar
(groot)ouders een informele babbel kunnen hebben over de dingen die hen bezig houden.
Afspraak om 19u30 in café “In de Vriendschap”, Gistelse Steenweg 620 in Sint-Andries.
De data van de andere praatcafés vind je op de ommezijde van deze brief
Vrijdag is er pedagogische studiedag en is er dus geen school voor de kinderen.
Maandag is er een facultatieve vrije dag en is er ook geen school.
Op 1 oktober zijn jullie welkom voor de infoavond in de klas, om 19u.
Het CLB zal dan ook uitleg geven over de overstap naar het secundair voor de ouders van
kinderen die hiervoor in aanmerking komen
Op 5 oktober is er onze jaarlijkse spaghettiavond. Nog niet ingeschreven?
Doe het dan vlug, want de plaatsjes zijn beperkt.
Het oudercomité organiseert een koekjesverkoop, want ze steunen met hun centen heel wat
activiteiten in de school. (Sinterklaasgeschenken, lekkernijen bij de oudercontacten,..)
Bestellen kan via bijgevoegde brief. Het zijn dezelfde lekkere vanillewafeltjes als vorig jaar.
Kijk je zeker nog eens op de achterzijde van dit blad naar alle belangrijke data?

Het Noordveldteam

Belangrijke data voor dit schooljaar:



Dinsdag 24 september om 19u30: praatcafé UIT@IndeVriendschap





Vrijdag 27 september: pedagogische studiedag
Maandag 30 september: vrije dag
Dinsdag 1 oktober: Info-avond klaswerking +
uitleg over secundair voor kandidaat-schoolverlaters
Zaterdag 5 oktober: spaghettiavond
Vrijdag 18 oktober van 9u tot 10u30: praatcafé op school
Dinsdag 12 november: oudercontact met bespreking IHP
Vrijdag 29 november van 9u tot 10u30: praatcafé op school
Donderdag 19 december van 9u tot 10u30: praatcafé op school
Vrijdag 31 januari: vrije dag
Donderdag 6 februari om 19u30: praatcafé UIT@IndeVriendschap
Donderdag 20 februari: Oudercontact met bespreking vorderingen
+ adviesgesprekken schoolverlaters
Zaterdag 28 maart: schoolfeest
Dinsdag 5 mei om 19u30: praatcafé UIT@IndeVriendschap
Woensdag 20 mei: pedagogische studiedag
Maandag 22 juni: oudercontact met rapport
Woensdag 24 juni: afscheidsreceptie schoolverlaters















