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ALGEMENE INFO
Al enkele jaren willen we kinderen mee deel laten nemen aan het samen school maken. De
leerlingenraad “Michielse Schepentjes” is dan ook een spreekbuis om ideeën van kinderen kansen
te geven en af te tasten wat er leeft bij de kinderen zelf.
Dit schooljaar werden volgende leerlingen gekozen door hun klasgenoten.
4de leerjaar ; Flo’ke Van Looveren en Lilly Ann Popelier
5de leerjaar ; Ninke Matthé en Felix Van Tendeloo
6de leerjaar ; Stijn Woestenborghs en Wannes Loncke
We hopen op een toffe samenwerking en het
aanleveren van mooie ideeën, waardoor het nog
leuker wordt om school te lopen op de SintMichielschool.
De voorbije week hebben ze zich aan alle leerlingen
van de school voorgesteld.

Zoals jullie al weten, nemen wij als school deel aan RodeNeuzendag. Wij
vinden het immers héél belangrijk dat alle kinderen zich ‘wel in hun vel
voelen’ in onze school.
We plannen dit schooljaar hiervoor verschillende acties waarbij de kinderen
sterren kunnen verdienen met als doel een vijfsterrenschool te worden!
Afgelopen maandag hebben de kinderen alvast hun eerste ster verdiend! Proficiat!
We startten ook meteen met onze tweede ster: ‘Eet gezond en wel, ik voel met goed in mijn
vel’.
Als activiteit binnen deze ster verkopen we ontbijtmanden ten voordelen van het
RodeNeuzenproject. Het geld dat we hiermee verzamelen, zal gebruikt worden om ervoor te
zorgen dat de kinderen zich op onze school
goed voelen, zowel lichamelijk als mentaal.
Vandaar dus deze laatste reminder: Koop of
verkoop ontbijtmanden! Met deze
goedgevulde ontbijtmanden willen wij alvast
een poging doen om jullie een goed gevoel te
geven op zondagochtend.
Breng het geld, in gesloten enveloppe, mee
naar school en geef je bestelling mét geld af aan de klasjuf ten laatste op vrijdag 25 oktober 2019.
 duo-ontbijt : € 15
 kinderontbijt : € 6
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Aangezien er de voorbije weken wel wat onduidelijkheid was omtrent de nabewaking, willen we
jullie graag nog even informeren over de invulling ervan:
De nabewaking voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar: de leerlingen mogen spelen, lezen, tekenen, …
Hier wordt géén huiswerk gemaakt!
De nabewaking voor het 4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen maken hun huiswerk en kunnen
hun lessen studeren. Bij dit werkmoment is het dus erg belangrijk dat de rust wordt bewaard!
Ook het ophalen van de leerlingen uit de nabewaking dient dus rustig te verlopen. Wij danken u
alvast voor de medewerking!

LEERJAARGERICHTE INFO
6de leerjaar
Op maandag 21 oktober 2019 doen er een aantal kids van het zesde leerjaar mee aan de STEMolympiade. Ze zullen 32 technologische meerkeuzevragen voorgeschoteld krijgen. De
deelnameprijs van € 2 zal via de schoolrekening verrekend worden. Veel succes aan onze
‘ingenieurs’ in spe.
1ste leerjaar
Op woensdag 23 oktober 2019 komt de schoolarts en de verpleegster van het clb
langs op school voor een medisch consult en een vaccinatiespuitje voor de kinderen
van 1B. Proper gewassen zijn, is de boodschap!
1ste leerjaar
In het kader van ‘de week van het bos’ en het ontdekken en beschouwen van de herfst, gaan we
met de leerlingen van het eerste leerjaar op donderdag 24 oktober 2019 op uitstap naar het park
‘De Renesse’ in Oostmalle. De kinderen nemen er deel aan de vertelwandeling ‘Op stap met
Annemoontje’ en zullen er genieten van alles wat de herfst te bieden heeft!
Denk deze dag zeker aan een rugzakje met daarin een koek/stuk fruit en een drankje. Trek zeker
aangepaste kledij aan.
Dank je wel aan de bereidwillige ouders die ons willen vervoeren!
Op vrijdag 25 oktober 2019 gaan de kinderen aan de slag met de gevonden herfstschatten. Ze
zullen er ongetwijfeld een gezellige herfstdag van maken. Ook hier danken we graag alle
helpende handen.

2de leerjaar
Op vrijdag 25 oktober 2019 is het de beurt aan het tweede leerjaar om het park ‘De Renesse’ in
Oostmalle onveilig te gaan maken.
De leerlingen verplaatsen zich met de MOS-pasjes (bus). Ze vertrekken met de bus om 9.15 uur en
komen terug met de bus van 14.00 uur.
De kinderen mogen een rugzak meenemen met: brooddoos, 2 drankjes, koek en fruit. Gelieve
de kinderen aangepaste kledij aan te doen en laarzen.
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… mijnheer directeurs ingreep vlot is verlopen en dat hij reeds aan de
beterhand is?!
… de klasjuffen op vrijdag 25 oktober 2019 een leuk
herfst-/halloweenprogramma hebben gepland?! Bij deze activiteiten
is het niet de bedoeling dat de kinderen verkleed naar school komen. De juffen zorgen vast en
zeker voor toffe alternatieven.
… er na de herfstvakantie opnieuw een textielophaling zal zijn?! Verdere info volgt later nog.
… we met onze school meedoen aan de Zespri-spaaractie en volop
stickertjes verzamelen van de Zespri-kiwi’s? Hiermee sparen we
voor leuke items.
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