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Beste parelouders,
Jullie zo goed mogelijk informeren en op de hoogte houden is een
grote prioriteit voor ons. Daarom zullen wij jullie vanaf nu iedere
maand een nieuwsbrief voor de komende maand toesturen. Deze
nieuwsbrief zal klasoverschrijdend geschreven

worden.

Voor

klaseigen nieuws zal u nog steeds het parelnieuws aan het begin
van een project van de begeleiders via Gimme krijgen.
Vele parelgroeten
Emmy

Graag wenst het voltallige parelteam iedereen helpen iedere parel een eigen plekje in de groep
welkom te heten op onze gezellige school. Wij zoeken.
zien het alvast weer ongelofelijk zitten en
hadden een inspirerende vakantie boordevol
frisse ideeën.

Sinds dit schooljaar werken wij nog uitsluitend met
het communicatieprogramma Gimme. Hebben jullie
problemen met dit medium? Of geraak je er toch
maar niet aan uit? Spring gerust eens binnen bij mij
(Emmy) of vraag hulp aan de begeleider van de
groep van je kapoen.
Indien er nog briefjes
ingediend moeten worden dan zal u deze steeds in
de boekentas terugvinden. U kan alle ingevulde
briefjes deponeren in de juiste brievenbus (voor de
kleuters, in de hoofdingang van school).
De
kinderen in de vlinderklas zullen deze briefjes zelf
kunnen bijhouden in hun klasmap.
Opgepast!
Enveloppes met geld dien je aan de begeleiders zelf
Deze eerste maand van het nieuwe schooljaar af te geven. Er is ook een ideeënbus aanwezig voor
staat bol van de leuke activiteiten, lessen en wie graag een tip wil delen met het team of de
spelletjes. De nieuwe klassen leren kennen, vriendenkring.
vertrouwen laten groeien, kennismaken met een
nieuwe manier van werken,… Kortom we
werken aan een goed gevoel bij alle kinderen en

Wat je zeker moet onthouden voor de komende
maand?
Vrijdag 7 september ‘18 – De parelraad i.s.m.
enkele enthousiaste ouders organiseren voor
de 4de maal op een rij een gezellige kwis. Ken jij
wel enkele knappe koppen? Of wil je gewoon
een gezellige avond beleven met vrienden of
andere parelouders? Aarzel niet en stel snel
een team samen. Inschrijven kan nog tot
aanstaande woensdag bij Klaas (papa Warre en
Tiele) op het nr 0473 83 62 26.
Vrijdag 21 september ‘18 – Naar jaarlijkse
traditie doet onze school ook steeds mee aan
de strapdag. Een actieve dag waarin de fiets
of stappen centraal staan. We dagen iedere
parel uit om de schoenen (stappers) of de fiets
(trappers) helemaal om te toveren. In de
namiddag gaat ons eerste atelierwerking door.
Ditmaal staat de oogst in onze natuurfeesten
centraal. We maken iets lekkers met rabarber
uit de schooltuin, we knappen de bloembakken
op,…

in de klas en educatieve uitstappen gedurende
het schooljaar. Toi toi toi voor een goede
verkoop dus 

Dinsdag 25 september ‘18 – Infosessie 1ste
leerjaar. Omdat voor iedere kapoen de
overstap naar het lager een grote sprong is
willen we ook onze parelouders goed op de
hoogte houden. Wat mag je verwachten? Hoe
ondersteun je best je kapoen? … Al deze
vragen zullen aan bod komen. Maakt je kind
dit schooljaar de overstap naar het 1ste leerjaar?
Stip deze datum dan zeker aan in je agenda.
Zo een hele boterham! Maar wel heel wat
leuke zaken om naar uit te kijken. 
Vele parelgroetjes

Maandag 24 september ‘18 – Dit jaar geen
traditionele koekjesverkoop maar een heuse
pannenkoekenverkoop ten voordele van het
klasbudget. De start van deze verkoop gaat
door op 24 september (zie brief Gimme) en zal
een 3tal weken blijven lopen. We voorzien de
levering van de pannenkoeken tijdens de
oudercontacten van oktober. De opbrengst
van deze verkoop mag iedere begeleider
spenderen aan didactisch materiaal
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