Nieuwsbrief oktober 2017
ICO
thema van de maand oktober: Speel je mee, open kaart?
De oktobermaand herinnert ons aan enkele activiteiten waar we steevast aan deelnemen: week van
de Fair Trade (4-14 oktober) en Saved by the bell (5 oktober). Verder in deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie.
Uit de enquête blijkt dat de tips uit de nieuwsbrief niet echt gehanteerd worden thuis. Daarom zullen
we deze voortaan beperken tot de digitale nieuwsbrief waar u meer info en tips over desbetreffende
thema’s kan sprokkelen, indien u deze wenst te gebruiken.

Saved by the bell op donderdag 5 oktober!

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar
miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom roepen we alle scholen
op om jaarlijks op 5 oktober, op de de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens
extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed,
kwaliteitsvol onderwijs.
Op donderdag 5 oktober laten we onze bellen weer rinkelen. We steunen zo de actie ‘Saved by the
bell’. Met belgerinkel, belconcerten, een optochtje … maken we duidelijk dat we alle kinderen ter
wereld naar school willen laten gaan. Voor het zoveelste jaar in rij laat de Glimlach van zich horen.
Geef dus die dag uw kind een bel en/of bellenblazer mee om mee kabaal te maken.

Onze ICOwerking stapt mee in het klavertje-4 project van de gemeente
Zedelgem
In Zedelgem loopt een waardevol project met de bedoeling om de verbinding tussen mensen te
versterken en samen te groeien naar een aangename buurt. Wij beslisten om via ons ICO-project
daarin mee te stappen. De mama’s en oma’s die meehielpen met het haken en breien kregen
maandag hun eerste klavertje, dat kunnen ze dan inruilen op diverse plekken in groot Zedelgem. In
de toekomst zijn we ook van plan om Klavertjes uit te delen aan de leesouders of aan sympathisanten
die meehielpen aan het onderhoud van het domein. Ook de kinderen zullen soms Klavertjes kunnen
verdienen. Op de facebookpagina KLAVERTJE4Z vind je meer informatie over de visie en werking.
Maak je lid en klaver mee.

Fairtrade
Van 4 tot en met 14 oktober is de week van de fairtrade.
We zetten eerlijke handel centraal, ook binnen onze
lessen. In de levensbeschouwelijke vakken mogen de
kinderen proeven van enkele eerlijke producten.
Koffie Lowie zal de
klassen bezoeken en
meer informatie aan
de kinderen geven.

QUE?! Afvoeren dié handel!
We moeten in actie schieten!




Omdat de wereldhandelsregels bezopen zijn. Ze houden nauwelijks rekening met de
honderden miljoenen straatarme boeren in het Zuiden.
Omdat een gebrek aan doordachte regulering de roofbouw op onze planeet een
vrijgeleide geeft.
Omdat we geloven dat een eerlijke wereldhandel mogelijk is!



Omdat het nodig is dat jongeren hun verontwaardiging uiten ...



o
o

over de rechten van de boeren in het Zuiden!
om politici een geweten te schoppen

Van de koffiepot gerukt!
De globale koffiehandel wordt vandaag gedomineerd door een beperkt aantal internationale
handelaars en koffiebranders. Zij hebben zoveel macht dat ze de prijzen kunnen bepalen in hun
voordeel, en ten nadele van de kleinschalige koffieboeren.
Bovendien is het Europese handelsbeleid zo opgebouwd dat ruwe koffiebonen vrij geïmporteerd
kunnen worden, maar dat gebrande koffie aan een invoerbelasting onderworpen wordt. Zo worden
de Europese koffiebranders beschermd en blijft hun macht in de koffieketen steeds groeien. Vind je
dit ook van de koffiepot gerukt?

.

MOS
Sinds kort heeft onze school er 2 konijnen bij: Neusje en
Mondje. We hopen dat ze zich lekker thuis voelen en ze
goed verzorgd worden. Onze kipjes scharrelen nog steeds
rond in het park. We willen Cédric De mol uit L1 en zijn
familie extra bedanken voor de goede zorgen in de
weekends en de vakanties. Zij zorgen steeds voor onze
dieren als er niemand op school is.

Vlak voor de vakantie staat een MOS-dag gepland. Wie wil, kan deze al vrij houden om een handje
toe te steken.
We willen ook nog even benadrukken dat er nog steeds veel kinderen koekjes in een papieren wikkel
mee brengen. Graag hadden we meer het gebruik van doosjes gestimuleerd. Dit is echt beter voor
het milieu. We benadrukken ook nog eens dat we vanuit ons gezondheidsbeleid enkel ‘droge koeken’

toestaan. Dus geen koekjes met chocolade, suikerlaagjes, … In de voormiddag eten we steeds een
gezond tussendoortje, in de namiddag kan een koekje.
Kinderen kunnen geen melk meer kopen aan de school, we hadden te weinig verbruikers om de melk
voldoende vers te kunnen leveren.

Gezondheidsbeleid
Na overleg in ons schoolteam willen we de afspraken binnen ons gezondheidsbeleid nog eens in de
kijker zetten.
Vanaf nu eten we iedere voormiddag fruit als tussendoortje. Lust uw kind niet zo graag fruit, probeer
het dan op te bouwen met een stukje fruit, stukje groente, nootjes of gedroogd fruit.
Vrijdag is fruitdag. We eten de hele dag fruit. De school biedt aan alle ingeschreven kinderen met de
actie tuttifrutti een stuk fruit aan. Dit wordt samen opgegeten in de klas. Voor de namiddagspeeltijd
voorzien we zelf een stukje fruit. De kleuters eten op vrijdag en maandag Tutti Frutti (telkens een
halve portie).
In de namiddagspeeltijd brengen de kinderen een droog koekje zonder chocolade als tussendoortje
mee. Denk er ook aan om het afval te beperken en dit zoveel mogelijk in genaamtekende potjes te
stoppen.
We willen ook alle kinderen stimuleren om voldoende water te drinken doorheen de dag. Door
voldoende vochtopname blijven we immers alerter. Een herbruikbare waterfles werkt minst storend
tijdens de lessen. Aan ons drankfonteintje kan de fles steeds bijgevuld worden.

MOS-confituur
Binnenkort krijgt u weer een strookje mee om confituur te bestellen. We realiseerden reeds een
huisje, we kijken uit naar meer leuke projecten voor de kinderen op hun speelplaats. Wie jam jam
van de Glimlach smult, steunt dus ook onze school.

Wat zamelen wij in?
Op onze school kan je volgende voorwerpen kwijt:





Lege batterijen in allerlei vormen, maten, gewichten.
Lege inktpatronen
Oude gsm-toestellen
Oude T-shirts (project L1 en L2)

Daardoor kan je de leermiddelen van onze leerlingen steunen. Aan deze inzamelacties is er telkens
een actie verbonden waardoor we ofwel multimediatoestellen kunnen aanschaffen ofwel
sportmaterialen of knutselmateriaal voor in de klassen. Ondertussen weet je ook dat je afval goed
terecht komt. Moedig dus zeker alle mensen in je buurt ook aan om mee te helpen inzamelen.

Oudervereniging
Wij willen ook een warme oproep doen aan alle ouders. Wij zoeken nog gemotiveerde ouders die
zich willen verenigen om onze activiteiten verder te ondersteunen. Onze startvergadering vindt
plaatst op 18 september om 20u in de eetzaal. Wenst u op voorhand al eens de voorzitter te
contacteren over de impact hiervan, dan kan u dit op volgende mailadres:
ovdeglimlach@gmail.comDe herfst laat zich al een beetje voelen en de school draait al weer op volle
toeren... Ook de oudervereniging stort zich enthousiast op de organisatie van de eerste activiteiten.
Het bestuur bestaat dit schooljaar overwegend uit dezelfde mensen op één uitzondering na:
nieuwkomer Alinka De Baene als secretaris (mama van Mac in K3), Françoise Lantsoght als voorzitter
(mama van Eline in L1), Ann De Witte als ondervoorzitter (mama van Lowie in L1 en Marie in K2),
Nathalie Claerhout als penningmeester (mama van India in L5 en Aron in L2) en Claude Crevits als
commissaris (papa van Charloe in L2). We zijn zeer blij dat enkele broodnodige nieuwe krachten de
groep komen versterken: Melissa Wostyn (mama van Dré in K2), Sheila De Busscher (mama van
Maité in L2) en Karel Boden (papa van Mauro in K1). Welkom!!
Wie niet in de oudervereniging zit maar toch iets met ons wil delen of iets wil vragen, contacteer één
van de leden of mail naar ovdeglimlach@gmail.com.
We beginnen het OV-werkjaar met de eerste rapportvond op dinsdag 24 oktober. In een Halloween
decor zorgen we dan weer voor een snack en de traditionele ouderbar. De punten bespreken van
zoon- en/of dochterlief, ervaringen uitwisselen met andere ouders , het schoolteam en de
oudervereniging op een andere manier leren kennen, ... het kan allemaal in een ongedwongen sfeer
bij De Glimlach. Kom dus zeker langs ! En noteer ook alvast vrijdag 17 november in jullie agenda
voor de jaarlijkse spaghetti en bingoavond!

Leerlingenraad
Gedurende de maand september konden de
leerlingen kennismaken met het reilen en zeilen
van de leerlingenraad. De leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat
stellen om deel te nemen aan de verkiezingen.
De dagen er voor konden de kinderen campagne
voeren. Het resultaat werd vrijdag 29 september
bekend gemaakt aan het eind van de dag.
Hiernaast zie je onze stralende nieuwe
leerlingenraad: Jade, Kiara, India en Elias!

Schoolweetjes







Parkeren bij de school: voor de veiligheid van de kinderen parkeren de ouders NIET op de
parking van de school. De poorten blijven dicht tot de kinderen uit school vertrekken. Zo kan
ook de voetgangers- en fietsenrij veilig het schooldomein verlaten. Alvast bedankt om hier ook
aan mee te werken.
Schoolpoortjes doen we altijd dicht voor de veiligheid van de kinderen. Ook al ben je haastig,
denk er aan om steeds het poortje achter je te sluiten.
Juf Corry is een poosje niet op school. Tim Van Renterghem neemt haar taken over tot zij terug
is.
Tutti Frutti heet nu ‘Oog voor lekkers’ en kost dit jaar iets meer dan vorig jaar, doordat we niet
in aanmerking kwamen voor de subsidie.
Op 11 oktober staat een studiedag gepland voor het corps. De kinderen kunnen genieten van
een dagje thuis, terwijl de leerkrachten zich verdiepen in de nieuwe leerplannen Muzische
Vorming.

