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Alle klassen hadden toch nog geluk met het weer op hun
bosuitstap. Ze bleven gespaard van slecht weer en konden
genieten van een deugddoende bosactiviteit.
Ondertussen zijn we, na een weekje herfstverlof, de
novembermaand ingestapt. De dagen worden korter. Denk er
aan: met fluojas (en helm) zijn jullie kinderen van ver goed te
zien en zijn ze ook veel veiliger in het verkeer.
Dit jaar nodigen wij in de kleuterafdeling terug de grootouders
uit voor het grootouderfeest. Wij kijken er al naar uit; voor de
kleuters en zeker ook voor hun grootouders is dit een
onvergetelijke gebeurtenis.
Bart Desmet, directeur

Komende
evenementen



Koekjesactie
11-november
viering



Infoavond
overgang 6e lj –
sec.onderwijs.
Zwemmarathon
voor 5e en 6e lj.
IMOG-bezoek Lag4
Infoavond overgang KO3 – 1e lj.
American Games
voor het 6e lj.
Unihoc voor 4e, 5e
en 6e lj.
Het huis van de
Sint – KO3









Maandag 11-november –
herdenking wapenstilstand
Op maandag 11-november nemen wij
in Sint-Denijs opnieuw deel aan de
herdenkingsplechtigheid van wapenstilstand. Wij vragen dat u uw kind(-eren),
van de lagere afdeling, aan het gebeuren laat deelnemen. Ook
de ouders zijn van harte welkom. De leerlingen worden om
10.10u. verwacht op school. We vertrekken samen naar de kerk
waar we eerst de eucharistieviering bijwonen. Na de viering
gaat een korte herdenking door aan het monument. Het
gebeuren duurt tot rond 11.30u. De leerlingen die worden
afgehaald, verzamelen aan de kerk.
Door onze aanwezigheid tonen we dat we bekommerd zijn om
de wereldvrede en met respect terugdenken aan hen die voor
onze vrijheid gestreden hebben.

Grootouderfeest
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Herfstrapport lagere afdeling
Gesprek aanvragen
Het rapport van uw kind werd voor het herfstverlof meegegeven. Indien u dit
wenst kunt u steeds een gesprek aanvragen. Daarvoor kunt u terecht bij onze
zorgcoördinator Kris Algoet (056/45.57.72 of stdzoco@scarlet.be) en natuurlijk
ook bij de klastitularis van uw kind.

Zorgbrief
Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning via de zorgleerkracht. Deze maand krijgen
deze leerlingen een brief mee met de concrete zorgafspraken die in overleg met de
leerkracht, zorgleerkracht en zorgcoördinator gemaakt werden. Bij vragen of bedenkingen
kunt u steeds de zorgcoördinator Kris contacteren.

Veilige schoolomgeving… ook voor uw kinderen?
Om uw kind te brengen of af te halen met de auto is de veiligste plaats aan de
voorkant van de school. Tijdens het eerste kwartier na de lessen kunnen de kinderen in
de turnzaal afgehaald worden. Uw kind kan enkel achteraan de school gebracht of
afgehaald worden op de momenten dat de opvang doorgaat en alle rijen weg zijn.
(dit betekent: een kwartier vóór de start van de lessen en een kwartier na het einde van
de lessen kunnen de kinderen niet afgehaald of gebracht worden aan de opvang).
Onderstaande voorstelling ter verduidelijking. Wij hopen, beste ouders, voor de veiligheid
van uw kinderen, dat u zich daaraan kunt houden.
Alvast, in naam van de kinderen, bedankt!

Vragen, problemen of suggesties bij Smartschool.
Om alle ouders op weg te zetten met Smartschool willen wij hen zo goed mogelijk
ondersteunen. Graag kregen wij alle vragen, probleempjes of suggesties bij het werken (of
niet kunnen werken) met Smartschool doorgespeeld. Deze kunt u steeds sturen naar
smartschoolsintdenijs@gmail.com of bezorgen bij de directie, de klasleerkracht of in het
secretariaat . Wij bundelen alles in de scholengemeenschap Zwevegem. Wij zoeken dan in
de werkgroep van Smartschool naar oplossingen. Ofwel bezorgen wij u persoonlijk een
antwoord ofwel krijgt dit een plaats in een nieuwsbrief aan de ouders.
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Inzamelen flessendopjes t.v.v. Belgisch Centrum voor geleidehonden
In samenspraak met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) te Tongeren zijn
vrijwilligers een actie opgestart om de vereniging op een ludieke manier te helpen:
inzamelen van plasticdopjes. De dopjes worden verwerkt tot duurzame palletten (die b.v.
vaak in de voedingsindustrie worden gebruikt omdat ze hygiënischer zijn dan houten).
En daar doet onze school ook aan mee.
Welke dopjes komen in aanmerking?
De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic dopjes van drankflessen, met name
van mineraal- en spuitwater, van frisdrank (Cola, Fanta e.d.), van melk en van fruitsap.
Dus niet van: olie, detergenten, shampoos ... Ook geen plastic deksels of andere
materialen.
Door het inzamelen van dopjes draag je op een milieuvriendelijke manier bij tot de
ondersteuning van het BCG, dat de volgende doelstellingen nastreeft:
1. het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden
2. visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond
3. Blijvende nazorg verlenen aan de hond en zijn gebruiker.
Hoeveel brengt het voor BCG op ?
De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kg en bedraagt
voor de vzw € 0,22 per kg.
Waar?
De dopjes kunnen de kinderen (kleuter/lager) meebrengen naar
de klas waar een speciale doos/ton zal voorzien worden om ze in
te deponeren. Iedereen van harte bedankt!
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Wie?

Ma. 4/11



Start koekjesactie (zie verder in deze info).

Allen

Di. 5/11



Stage in het 2e lj. door Delphine Dumont (observatie)

2e

Wo. 6/11



Directie



DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig.
wieltjesdag voor bovenbouw.




Nam.: Aboc-vergadering (directie afwezig)
Bibus voor 4e, 2e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet vergeten!

Directie

Do. 7/11



Vrij. 8/11



Za. 9/11
Zo. 10/11 
Ma. 11/11 

4e-5e-6e

L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), 2kl (10u55)

Voormiddag.: Alles met de bal voor 4e leerjaar te Kortrijk (Lange
Munte) - Vertrek met de schoolbus om 8.45u. - Terug op school
omstreeks 11.45u.!! Deelname in de kosten: € 4,50 /ll. via de
schoolrekening.

KO1-KO22e-4e-5e
4e

Voorm.: vergadering Smartschool (directie afwezig)

Directie

11-novemberviering: zie verder in deze maandinfo.

Allen

Di. 12/11




Voorm.: vergadering List (zorglkr., zoco en directie afwezig).
19.30u.: Infoavond CLB – overgang 6e lj. naar het secundair
onderwijs - in de Sint- Pauluszaal, Italiëlaan 6 te Zwevegem. (ouders
van het 6e lj. kregen een briefje – aanwezigheid ouders van 6e leerjaar
sterk aanbevolen!)

Directie

Wo. 13/11



wieltjesdag voor onderbouw.

1e -2e -3e

Do. 14/11



Bibus voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet vergeten!

PK-KO3-


Vrij. 15/11 

L1 (8u40), pk (9u), L6(9u30), L3 (10u25), 3kl (10u55)

Stage in het tweede lj. door Delphine Dumont (observatie).

ouders 6e

1e-3e-6e
2e

Deelname aan de zwemmarathon door het 5de en 6de leerjaar.
Kinderen die niet zwemmen gaan mee om te supporteren. Er is dan
géén schoolzwemmen voor de andere lagere klassen. Deelname in de
kosten: 1,30 via de schoolrekening. (29 kinderen met schoolbus,
andere kinderen met een drietal auto’s). Vertrek: 9u; terug afhalen:
10u35. Mochten er ouders zijn die kunnen helpen instaan voor
het vervoer; graag contact opnemen met meester Jan of de
directeur; alvast bedankt!

5e en 6e

Stage in PK door Lynn Cottenier van 18/11 t.e.m. 20/11/13
(observatie)
Stage in het 2e lj. door Delphine Dumont (nam.: doestage)
namiddag: regionaal directeurenoverleg te Harelbeke – directie
afwezig.
Het 4e leerjaar gaat naar de IMOG-installaties te Moen –
schoolbus: vertrek: 13u15 – terug op school: 15u30. Deelname in de
kosten: € 1,50 via de schoolrekening.
19.30u.: informatieavond “Van derde kleuter naar eerste
leerjaar!” door mevrouw Véronique Van Coillie (CLB)- in zaal SintPaulus”, Italiëlaan 6 te Zwevegem. (ouders van het KO3 kregen een
brief – graag tijdig inschrijven – sterk aanbevolen!)

PK

Za. 16/11 
Zo. 17/11 
Ma. 18/11
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Di. 19/11



Voorm.: American Games voor het 6e lj. te Deerlijk. Vertrek met
de schoolbus om 8.40u. stipt - Terug op school omstreeks
11.50u.!! Deelname in de kosten: € 4,00 (activiteit en bus)
(verrekend via de schoolrekening).
De leerlingen doorlopen in groepjes de verschillende activiteiten,
verdeeld over 3 plateaus. Hierin kunnen ze proeven van
basisvaardigheden uit base-ball, american football, frisbee, rugby, kinball,…. De kinderen komen pas rond11u50 terug op school. Daardoor
eten ze misschien best in school (lunch of warm).
Wij zoeken nog 2 extra begeleiders om mee te gaan. Graag
contact nemen met meester Jan of de directeur. Alvast
bedankt!

6e

Wo. 20/11




Stage in het 2e lj. door Delphine Dumont (doestage)
DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor bovenbouw.
Nm.: Schoolsport: Unihoc: voor ingeschreven lln. 4e ,5e en 6e lj. in
OC te Otegem - met de schoolbus, vertrek: 13.15u. stipt aan de
school, terug rond 16.15u. (organisatie: Giovanni) – begeleider: Jan.

2e

Bibus voor 4e, 2e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet vergeten!

KO1-PK-




Do. 21/11



Vrij. 22/11 


4e-5e-6e
4e-5e-6e

L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), 2kl (10u55)

2e-4e-5e

Stage in het 2e lj. door Delphine Dumont (nam.: doestage)
De kleuters van KO3 gaan naar het huis van de Sint te Kortrijk.
Vertrek met de schoolbus om 9u30 stipt!! Terug op school ±
11u40. Deelname in de kosten: € 4,00 via de schoolrekening. De
titularis zorgt voor een briefje aan de ouders.

2e

Stage in PK door Lynn Cottenier van 25/11 t.e.m. 6/12/13 (doestage)
Namiddag: Grootouderfeest in de kleuterafdeling.

PK

KO3

Za. 23/11 
Zo. 24/11 
Ma. 25/11




Kleuter

Di. 26/11



Wo. 27/11



wieltjesdag voor onderbouw.

1e-2e-3e

Do. 28/11



Bibus voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet vergeten!

PK-KO3-

Vrij. 29/11 

L1 (8u40), pk (9u), L6(9u30), L3 (10u25), 3kl (10u55)

1e-3e-6e

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.

Lager

Za. 30/11 
Zo. 31/11 

Koekjesactie

De koekjesverkoop, georganiseerd door de ouderraad, wordt stilaan een
traditie. Dankzij de opbrengsten van deze actie hebben we de school in de
voorbije jaren telkens financieel kunnen ondersteunen. Tot woensdag 11
december kunt u uw bestellingen bezorgen. Wij hopen dit jaar terug op
een mooi resultaat, de opbrengst is voor de bosklassen dit jaar met de
bovenbouw (4e, 5e en 6e lj.) naar Stoumont. Wenst u nog een
bestelformulier; dan krijgt u dat in het secretariaat of op onze schoolwebsite http://gemeenteschool.sint-denijs.be/ bij <formulieren> of op
Smartschool.

De bestellingen kunnen op school afgehaald worden op DONDERDAG 19 DECEMBER
2013 van 11u40 tot 12u00, van 13u tot 13u15 en van 16u00 tot 19u00.

Maandinfo ouders Jaargang 10 nr. 3

Pagina 5

