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Nieuwsbrief
SBS de Octopus

Beste Ouders,
Zoals elk jaar organiseren we na de kerstvakantie een gezinsactiviteit.
De kaarting, bingo, quiz, kindercasino,… waren voltreffers waar iedereen
schooljaar 2016-2017
erg kon van genieten. Door de werken kunnen we geen gebruik maken van
januari
de refter en turnzaal, waardoor een volledig binnenprogramma niet mogelijk
is. We trekken er dan maar op uit. Op zaterdag 18 februari 2017 organiseren
we voor de kinderen en hun ouders een wintertocht rond de school. De wandeling van
een kleine 5 km rond de school gaat langs aangename paadjes. Je komt een tweetal smoefelstops tegen
en kan meedoen met originele raadspelletjes. Terug op school kan iedereen in ons wintercafé terecht.
Oudervereniging Vleugels zorgt voor lekkere gerechtjes en een speciaal aanbod voor de kinderen.
Vergeet de datum niet op je nieuwe kalender te plaatsen en vooraf in te schrijven voor de tocht!
Meer info vind je zeker op onze website, onze facebookpagina en via de briefwisseling met de kinderen.
Stap per stap krijgen ook de bouwwerken aan
de hoofdingang een mooier zicht. In de loop van
januari worden de poorten en omheining geplaatst
en krijgen we zo weer een
echte schoolsite. Tegen
de lente wordt het groen
aangeplant. Een aantal
bomen, die plaats moesten
maken voor de werken,
worden vervangen. Net
naast de hoofdingang willen
we ook een speciale boom
planten: een schoolboom. Samen met de kinderen
en hun ouders sparen we voor deze boom. Aan
het secretariaat staat een grote glazen fles
waar iedereen zijn koperen muntjes van 1, 2 of
5 cent kwijt kan en zo helpt meesparen voor de
schoolboom. Welke boom het wordt, weten we nog
niet. De kinderen mogen helpen kiezen welke boom
zij het liefst op school willen hebben. Spaar je
mee, dan vind je zeker de weg naar onze fles.

Begin 2017 moeten we na 4 jaar de schoolraad
opnieuw samenstellen. De schoolraad bestaat
uit 3 mensen van het personeel, 3 mensen
afgevaardigd vanuit de ouders en 3 mensen
uit de lokale gemeenschap rond de school.
Deze groep van 9 krijgen informatie over de
schoolwerking en kunnen hun mening over het
schoolbeleid geven aan de directie en het
schoolbestuur. De afgevaardigde ouders nemen
ook vragen en opmerkingen mee die leven op
school. Straks krijgen alle ouders via hun
kinderen meer info en kunnen zij zich kandidaat
stellen. Nadien kunnen alle ouders die dit wensen
hun stem uitbrengen. De verkozen ouders en
personeelsleden duiden dan 3 mensen uit de
lokale gemeenschap aan. Tegen eind maart 2017
gaat de vernieuwde schoolraad dan van start.
Geïnteresseerd? Hou dan
zeker de brieven via de
kinderen in het oog.

volg ons op
www.sbsdeoctopus.be

Vanaf 1 februari 2017 start ook de inschrijvingsprocedure voor de inschrijvingen van peuters voor
het schooljaar 2017-2018. Zoals vorige jaren moeten alle kandidaatjes zich vooraf aanmelden via de
website www.kieseenschoolinroeselare.be. Na de aanmeldingsperiode moeten de peuters dan ook nog echt
ingeschreven worden. Deze procedure zorgt ervoor dat er geen kampeertoestanden zijn en dat ouders
een school in hun omgeving kunnen vinden. Natuurlijk is er weer een voorrang voor broertjes en zusjes.
Deze manier van werken is voor elke Roeselaarse basisschool dezelfde. In onze school zijn er weer evenveel
plaatsjes voor peuters geboren in 2015 als vorige jaren: maximum 50. Dit wil echter niet zeggen dat er
geen plaats meer zou zijn. Ook in de andere klassen zijn best nog wat mogelijkheden om in te schrijven.
Hoeveel plaatsjes per jaar er zijn, vind je steeds terug op de website van de school.

KALENDER
Maandag 9 januari 2017
Instap nieuwe peuters
Medische consulten 3lb
Donderdag 12 januari 2017
Medische consulten 5A & 5C
Maandag 16 tem 20 januari 2017
Sportweek 3L
Maandag 23 tem 27 januari 2017
Sportweek 4L
Maandag 23 januari 2017
Medische consulten 3L (rest)
Dinsdag 24 januari 2017
Onthaal nieuwe peuters (9u-10u)
Spil: klein duimpje 2L
Donderdag 26 januari 2017
Info CLB secundair onderwijs 6L
Vrijdag 27 januari 2017
Kronkeldidoe 1L
Zondag 29 januari 2017
Infovoormiddag peuters (°2015 & nieuwe)
Dinsdag 31 januari 2017
Medische consulten 1KLA
Woensdag 1 februari 2017
Instap nieuwe peuters
Teldag
Donderdag 2 februari 2017
Medische consulten 5B & 5C
Info-avond zeeklassen 1ABC & 2AB

januari - februari
Donderdag 9 februari 2017
Politie: verkeersquiz 5L
Vrijdag 10 februari 2017
Politie: verkeersles 6L
Dinsdag 14 februari 2017
Oudercontact 1-2 kleuter
Politie: rups (verkeer) 1L
Politie: verkeersdomino 2L
Woensdag 15 februari 2017
Oudercontact 1-2 kleuter
Donderdag 16 februari 2017
Politie: verkeersles 3L
Zaterdag 18 februari 2017
Wintertocht – gezinsactiviteit
Maandag 20 februari 2017
Medische consulten 1 kleuter b
Bezoek politiekantoor 4L
Dinsdag 21 februari 2017
Start-info peuters (9u-10u)
Politie: verkeersspel 4L
Woensdag 22 februari 2017
Carnaval kleuter
Donderdag 23 februari 2017
Rapport lager
Vrijdag 24 februari 2017
Carnaval lager
Maandag 27 feb tem zondag 5 maart
Krokusvakantie

