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Ons dagboek – een nieuwe leerlingenraad
Op maandag 22 oktober werden de verkiezingen voor de leerlingenraad georganiseerd. Na twee weken hard
campgane voeren, mocht elk kind zijn/haar stem uitbrengen in één van de kiesbureau’s. Het werd een echte nek-aannekrace. Na het tellen van de stemmen kwamen wij tot de volgende coalitie voor de leerlingenraad anno 2018-2019:
1A: Lavinia & Marion
1B: Pauline & Juliette
2A: Olivia & Brieuc
2B: Hugo & Blandine

3A: Gaston & Thomas d.B.
3B: Camille & Matthieu
4A: James & Rosalie
4B: Alixe & Lilla

5A: Milo & Jinee
5B: Michalack & Guillaume
6A: Manon & Alissa
6B: Oscar & Lavinia

Proficiat aan alle verkozenen! Ook proficiat aan alle kandidaten voor jullie campagne en de mooie
verkiezingsaffiches!
Uiteraard kunnen wij niet al onze foto’s in onze nieuwsbrief opnemen. Uitgebreid foto’s bekijken kan via volgende link
naar onze fotoalbums http://kleuterenlagereschoolmaterdei.be/lager_foto.html
Verder kan u op onze website ook tercht voor de menu’s, kalender…
www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be

Pestactieplan
In bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie het pestactieplan dat we toepassen op onze school. Hierbij maken we een
duidelijk onderscheid tussen plagen (en ruzie maken) en pesten. De aanpak verschilt ook volledig.
Heeft u nog vragen of suggesties mag u niet aarzelen om contact op te nemen met de titularis of juf Hilde zorg.

Piekfijn uniform…
Alle kinderen worden in piekfijn uniform verwacht! We houden dit in het oog, goede afspraken maken goede vrienden.
Uiteraard zijn het niet de leerlingen maar vooral de ouders die instaan voor de aankoop van het uniform. Stel dat er
toch iets niet in orde is, gaat er een briefje mee naar huis.

Speelplaats in beweging
Dinsdag 23/10 kwamen medewerkers van OCB (Onderwijs Centrum Brussel) langs. De school deed mee aan een
wedstrijd naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van het centrum. We wonnen superleuke animaties voor de
leerlingen tijdens de middagpauze en dit terwijl de leekrachten konden genieten van een heerlijke lunch. Geniet mee
door de foto’s hieronder.

Speelplaats in opbouw!
Jullie hebben allen onze nieuwe speelplaatsondergrond kunnen bewonderen.
Op basis van de gegevens die we verkregen na de ouderbevraging in 2016 kwam
een plan tot stand. Ook de leerlingen kregen een stem en hebben mee het grondplan
van onze volledige speelplaats vorm gegeven. Een volgende fase breekt aan :
het verrijken van onze speelplaats met uitdagende en leuke spelelementen.
Een hele lijst kwam tot stand via de werkgroep en alle kinderen kregen deze
middag een stem in het bepalen van de selectie. Na de vakantie komen jullie te
weten waar onze kinderen naar uitkijken. Minigolf blijkt alvast er eentje van te zijn…

Problematische afwezigheden
Wanneer kinderen afwezig zijn en hiervoor geen geldige reden hebben (op pag 19 van ons schoolreglement vindt u
een overzicht van wat wel kan :
http://www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be/images/lager/schoolreglement17_def.pdf worden deze afwezigheden
als problematisch gerubriceerd. Indien een leerling meer dan 5 halve dagen problematisch afwezig is start men met
het opmaken van een dossier. Uiteraard is dit geen aangename zaak voor de ouders en de school. Meer info hierover
vindt u op volgende website : https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-gebeurt-er-als-een-leerling-spijbelt

Een centje voor de ouderraad
Weet u geen raad met de gebruikte inktcartridges van uw printer? Laat zoon of dochter ze meenemen naar
school en deponeren in de box die op een tafel staat in de hal. Grotere exemplaren mogen op de mand van de
melk gezet worden. De ingeleverde exemplaren worden opgehaald en de ouderraad ontvangt 0,5 euro tot 2 euro
per stuk. Poederbussen van kopieerapparaten worden niet vergoed! Deze actie is permanent!

Agenda

-

Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november kan iedereen
genieten van een welverdiende herfstvakantie.

-

Op vrijdag 9/11 vieren we 60 jaar Mater Dei door middel van een
receptie. De uitnodiging ging mee naar huis via de boekentas.

-

Kort na de vakantie start de wafelactie van de ouderraad. Verdere info via
smartschool en via de boekentas.

-

Op maandag 19 november gaat de voorleesweek van start.

-

Dinsdag 20 november gaat de 2de vergadering van de ouderraad door. U
krijgt later een uitnodiging met agendapunten. Iedereen welkom om
20.00u.

-

Op vrijdag 30 november worden de wafels verdeeld.

-

Sinterklaas is in het land, hij komt op 6 december naar onze school.

