In de kijker ICO: respecteren is een werkwoord
We merken op dat kinderen soms erg hard zijn voor elkaar. Het
is soms moeilijk om elkaar op een vriendelijke manier te
behandelen als de gemoederen hoog opwaaien. Kinderen
starten gauw met vechten, schelden, … Daar willen we graag
aan werken. Conflicten kunnen immers anders opgelost
worden.
Ook als mensen spreken met elkaar kunnen we respect tonen door echt te luisteren. Door niet te
onderbreken, door de beurt af te wachten voor je zomaar begint te spreken. Laat elkaar uitspreken
en toon zo respect voor wat een ander denkt en doet.
Naast het respect voor elkaar ontbreekt bij veel kinderen ook respect voor hun materiaal. Spullen
slingeren in het rond, fruit wordt nauwelijks opgegeten en zomaar weggegooid, schrijfgerief wordt
stukgemaakt, de bank is een rommeltje, …
Deze periode zullen we extra aan dit thema werken. Het is misschien goed om hier thuis ook eens
extra aandacht aan te besteden. Het kan zeker geen kwaad om deze waarden mee te geven. Deze
komen ieder ten goede, ook onszelf als volwassene. Een kind imiteert zijn ouders, dus lijkt het
eveneens voor onszelf van belang om hier extra aandacht aan te geven.

Veilig in het verkeer: de fietsstraat
Om een veiligere en aangenamere omgeving te creëren rondom scholen heeft de
gemeente van de Sint-Elooistraat een fietsstraat gemaakt.
Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar zij mogen de fietsers niet
inhalen. De maximumsnelheid in een fietsstraat is 30km/u.
Aan het begin van de fietsstraat staat een officieel verkeersbord om dit aan te
duiden.

De oudervereniging organiseert opnieuw een papierslag
Met de oudervereniging proberen we met leuke activiteiten centjes bij elkaar te sparen. Op deze
manier geven de school een extra duwtje in de rug.
Begin alvast oud papier te verzamelen, want in januari houden
we terug onze papierslag! Al het papier van de Sintfolders,
eindejaarsfolders en verpakking van talrijke cadeautjes kan je
beginnen verzamelen en vanaf januari in de container gooien.
Meer info volgt uiteraard nog. Maar hou hiervoor alvast een
hoekje vrij in de kelder, de garage, de zolder, …..
Vraag het gerust aan oma's opa's, tantes, nonkels, buren,
vrienden, …. hoe meer papier hoe beter!

De leerlingenraad stelt zich voor!
Hallo, ik ben Lennert.
Mijn hobby’s zijn karate en knutselen.
Hallo, ik ben Jayden.
Mijn hobby’s zijn voetbal en tekenen.
Hallo, ik ben Luka.
Mijn hobby’s zijn voetbal en knutselen.
Hallo, ik ben Phoebe.
Mijn hobby’s zijn dansen en badminton.
Hallo, ik ben Esme.
Mijn hobby’s zijn badminton en boomklimmen.

Dit zijn onze ideeën:
Filmavond
Nieuwe hinkelblokken
Speelgoed in de opvang
Bouwdag
Knutseldag
Gekke kledingdag
Sprookjesdag
Nieuwe ballen

Schoolweetjes
Chrysantenverkoop
De chrysantenverkoop leverde ons een mooie opbrengst van € 666,05 op. Het team heeft beslist dit
bedrag te investeren in een geluidsbox die we kunnen gebruiken tijdens allerlei activiteiten.

Kerstkaarten
Onze kerstkaarten komen eraan! De leerkrachten zullen hier nog verdere informatie over geven. Maar
onthoud alvast dat je voorlopig geen winkelrekken hoeft leeg te kopen.

Instapmoment
Na de herfstvakantie is er een eerste instapmoment. Als je geïnteresseerde ouders kent, mag je hen
zeker informeren over dit moment.

Oudervereniging op Trooper
De oudervereniging is nog steeds actief op trooper, dit via trooper.be/deglimlach. Door uw aankopen
online te doen via Trooper kan je onze oudervereniging steunen, dit zonder 1 euro extra uit te geven.
Koop jij ook wel eens online bij Collect en go, Decathlon, Collishop (Dreamland), Hema, Fun, Coolblue,
AS adventure, Booking.com, Plopsa, JBC, De Bijenkorf, Bart Smit, CKS, Torfs, …. Ga dan zeker via
Trooper want dit levert ons een extraatje op. Het aanbod bij Trooper wordt wekelijks aangepast, dus
neem gerust af en toe eens een kijkje op de website van Trooper (https://trooper.be/deglimlach).
Vertel het zeker en vast verder aan familie en vrienden!

Directie
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober heeft onze school voortaan een directieteam. Corry
is elke dag aanwezig, behalve op vrijdag. Kiani is elke dinsdag aanwezig.
Corry blijft verantwoordelijk voor de dagdagelijkse leiding. Kiani neemt de publieke relaties voor haar
rekening. Dit gaat van het opstellen van de activiteitenkalender en de nieuwsbrief tot het onderhoud
van de Facebookpagina en de website. Vragen mogen steeds gericht worden aan beiden.

Vakmap
Er werd een vakmap ‘1. Ouders’ aangemaakt om alle informatie voor
ouders te verzamelen.
Hierin zullen onder andere de nieuwsbrieven, de activiteitenkalenders
en de menu’s worden geplaatst. Alle ouders zullen een Smartbericht
ontvangen omtrent de werking van deze map.

