Beernem, 26 november 2019

Beste ouders,
Vandaag verrasten onze kleutertjes oma en opa met een prachtige Tiktak voorstelling! We
gebruikten als thema verkeer. Elke klas bracht een dansje rond een vervoermiddel; fiets, trein, auto,
vliegtuig…We organiseren ook 5 fietsvaardigheidsdagen voor de kleuters. We geloven dat praktijkgerichte verkeerseducatie de fietsvaardigheid en –behendigheid verbeteren. Ook in het lager staat
verkeer centraal. Helm op, fluotop!
Het zesde leerjaar dankt iedereen die koeken kocht als steun voor de sneeuwschool.
Vrijdag 6 december om 13u komt de Sint op bezoek. Zorg dus dat uw zoon, dochter ’s middags tijdig
op school terug is. Waarschijnlijk zal de Sint voor elke klas informatieve spelen of gezelschapsspellen
meebrengen… en iets lekkers voor alle brave kinderen!
In december leren we in sociale vaardigheden over de vriendschap geluksvogel Ture Luur kennen.
Wat doe je als je bang bent? Je verstoppen? Je kunt ook naar vrienden gaan. Vrienden zijn er altijd
voor je, ook als het moeilijk gaat en je je bedreigd voelt. Vrienden beschermen elkaar.
Straks beginnen de toetsen voor het lager. Een stukje fruit en buiten spelen geeft extra energie.
Voldoende nachtrust draagt ook bij tot betere concentratie. De leerlingen krijgen een planning van
de toetsen zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. We wensen hen goede moed toe!

Kalender
Dinsdag 17 december is er oudercontact , voor het kleuter gaat dit door in de klas en voor het lager
in de eetzaal van de school.
Het kleuter schrijft in via een brief en het lager online via een e-mail met een link om in te schrijven.
Voor het rustige verloop van het contact is het beter dat er geen leerlingen meekomen. Als het kan
hebben we graag dat gescheiden ouders samen komen. We hopen u te mogen ontmoeten.
Vrijdag 20 december kerstviering om 14u in de kerk. Het kerstspel wordt gebracht door het derde
leerjaar. Alle ouders, grootouders zijn welkom.
Die dag mag iedereen naar school komen in kerstthema: rode pull, rendieroortjes, kerstmuts, rode
sokken… Het wordt een leuke dag met een knus filmmoment voor alle leerlingen. Een fleecedekentje of kussentje mag ook meegebracht worden.

Met vriendelijke groeten,
Het Regenboogteam
www.deregenboogbeernem.be

