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Woordje van de directie
Het schooljaar is al flink over de helft. Hopelijk heeft de krokusvakantie jullie
batterijen weer kunnen opladen. Met de school hebben we er in ieder geval weer
echt zin in! Als ik terugkijk naar de vorige periode, kan ik niet om de wintertocht heen:
400 deelnemers genoten tijdens een avondwandeling van het eerste lenteweer. Ook
achteraf bleven heel wat mensen hangen in het kleutergebouw dat in een knusse kroeg
was omgetoverd. Onze oudervereniging ‘Vleugels’ maakte heerlijke hapjes, er speelde een
live-orkest in ons café en een 150-tal kinderen woonden een theateroptreden bij.
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Zoals heel dikwijls mag ik onze ouders van ‘Vleugels’ erg bedanken voor hun medewerking! We zien ze
dit jaar op een andere gelegenheid nog terug…
We zijn ook weer een stapje verder met de werken op school. De 4 klassen, 1A-1B-1C-4C, verhuisden in de vakantie terug
naar hun oude lokalen. In de nieuwbouw zitten nu de verschillende levensbeschouwingen (godsdienst, zedenleer,..). Nog
eventjes doorbijten en ook Meester Geert kan de volledig nieuwe turnzaal gebruiken. Als alles goed blijft elkaar volgen is
alles klaar tegen de paasvakantie.
Na de paasvakantie zijn er dan ook weer warme maaltijden. Voor wie dit wil, zijn er naast de gewone maaltijden ook
vegetarische of varkensvlees-vrije maaltijden. Wie dit kiest, maakt die keuze wel voor de rest van het schooljaar. Hiervoor
volgt nog een brief met een invulstrookje.
Ondertussen draaien de kinderen en ouders uit klas 2A proef met digitale berichten. Alle papieren brieven, invulblaadjes,
infofolders,… proberen we zo te vervangen door berichten via Gimme. Ervaring uit de andere scholen leert dat dit niet
alleen heel handig en milieubewust is, maar dat ouders en grootouders daar graag mee werken.
Om te besluiten, wil ik iedereen oproepen om direct na de krokusvakantie zijn stemformulier voor de nieuwe samenstelling
van de schoolraad, in de voorziene stembus te steken. De 3 ouders die verkozen worden, zullen samen met 3 personeelsleden
en 3 mensen uit de schoolomgeving voor de volgende 4 jaar overleggen en advies geven aan directie en schoolbestuur over
alles wat met de schoolwerking te maken heeft.
Tot een volgende tentakels !
Wist je datjes!
Wist je dat we in het vierde leerjaar met blikjes
kunnen telefoneren?
Wist je dat er in 5A twee nieuwe klasdiertjes zijn?
Wist je dat er 400 mensen meededen aan de
Wintertocht?
Wist je dat we met het vierde leerjaar nog steeds
iedere dag gaan lopen op de speelplaats?

Ignace Degryse, directeur.

Wist je al dat onze oudervereniging Vleugels ook veel kooktalent
in huis heeft? Dankuwel voor de chili con carne, gepimpte
hamburgers en de Indische curry! Het heeft gesmaakt!
Wist je dat we met 3AB ons inschreven voor het programma
Jeugdboekenmaand in Arhus en we met de twee klassen
uitgenodigd worden om op maandag 13 maart deel te nemen aan
de lezing door Evelien De Vlieger?

Wist je dat we met het vierde leerjaar A genummerde fluohesjes
wonnen van het VSV?
Wist je dat we een hele leuke valentijnsnamiddag achter de rug hebben
met het vierde leerjaar?
Wist je dat we na de krokusvakantie weer oefenen voor het grote
voetgangersexamen?
Wist je dat het vijfde leerjaar professor Janssen hielp om een ontdekking
te ontcijferen en een artikel over het oude Egypte te schrijven?
Wist je dat we in de klas van juf Marianne de smoggebaren kennen voor
de dagen van de week?
Wist je dat de Wintertocht een heel gezellige familieactiviteit was?

Wist je dat de fruitoma’s nu ook het
fruit van de 2de klassers schillen en
snijden en wij daar reuzeblij mee
zijn? Een dikke
merci!

volg ons op
www.sbsdeoctopus.be

Schoolfeest

met optredens lager

zaterdag 20 mei 2017
KALENDER

maart

dinsdag 7 maart 2017
bezoek Dominiek Savio (2AB)

donderdag 23 maart 2017
bezoek aan het VTI (6AB)

vrijdag 10 maart 2017
voetgangersexamen (4ABC)

vrijdag 24 maart 2017
sobermaal

maandag 13 maart 2017
bezoek ARhus (3AB)

vrijdag 24 maart 2017
voetgangersexamen (4ABC)

dinsdag 14 maart 2017
medische consulten (K1AB)

dinsdag 28 maart 2017
info peuters die starten na paasvakantie

dinsdag 14 maart 2017
be part atelier (5B)

dinsdag 28 maart 2017
honkie tonkie (2AB)

dinsdag 14 maart 2017
alles met de bal! (3AB + 4ABC)

dinsdag 28 maart 2017
sponsoractiviteit

woensdag 15 maart 2017
themadag vasten

woensdag 29 maart 2017
donderdag 30 maart 2017
oudercontacten (6AB)

maandag 20 maart 2017
De Spil: ‘De schaar van de tsaar’ (6AB)

woensdag 29 maart 2017
donderdag 30 maart 2017
selectieve oudercontacten

maandag 20 maart 2017
oudercontacten (K3)

donderdag 30 maart 2017
cultuurkapel De Schaduw (K2AB + K2/3 + K3AB)

dinsdag 21 maart 2017
oudercontacten (K3)

vrijdag 31 maart 2017
rapport 1 & 3

woensdag 22 maart 2017
pedagogische studiedag - geen school

vrijdag 31 maart 2017
Rollebolle (K2AB + K2/3 + K3AB)

donderdag 23 maart 2017
info avond 2 (peuters)

Paasvakantie

van maandag 3 april 2017 t.e.m. zondag 16 april 2017

