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De tijd gaat vlug … we stappen de laatste maand van het
jaar 2013 binnen. Voor we 2014 kunnen welkom heten is
er nog heel wat bedrijvigheid in onze school.
De Sint brengt ook dit jaar een bezoekje in onze school.
Zwarte Piet kwam reeds met de bibus naar ons. Zijn
nieuwste hobby is nu „lezen‟. Daar hij het sintboek is
verloren zal iedere klas nu een boekje knutselen met de
hoop zo Sinterklaas tevreden te stellen. De inkom van de
school werd ook al prachtig versierd om de Sint op
donderdag 5 december te ontvangen.
De kinderen van de lagere afdeling starten weldra met de
kersttoetsen, u krijgt de toetsenplanning mee naar huis.
Op het einde van de maand krijgt u de gelegenheid om
de
resultaten
van
uw
kind
te
bespreken.
Deze maand verwelkomen we ook de ouders met hun
kleuter, die mag starten in 2014, voor een infoavond. Er
worden ook nog kerststukjes gemaakt in de lagere
afdeling met de hulp van enkele vrijwillige helpers. Op
17 december krijgen we het jaarlijks overheerlijke
kerstmenu waarbij, zo goed als, alle kinderen van de
school mee aan tafel zitten. Niet te vergeten hopen we
terug op een geslaagde koekjesverkoop, georganiseerd
door onze ouderraad, ten voordele van de bosklassen
met de bovenbouw dit jaar naar Stoumont.
Bart Desmet, dir ecteur

Dinsdag 17 december2013:
Kerstdiner voor de kinderen
Deze week krijgt iedereen een inschrijfstrookje voor de kerstmaaltijd mee.

Menu
- tomatenroomsoep - kippenoesters - champignonsaus - kroketten - reuzenperziken - Kerstijs -

Zorg jij er voor dat je zoon of dochter goed zichtbaar is in het verkeer nu het ‘s morgens en ’s avonds
nog donker is? Fluojasjes kunt u nog steeds aankopen in de school.
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Grootouderfeest:
Op maandag 25 november mochten we de grootouders
van de kleuters ontvangen in onze school. Het werd
een geslaagde grootoudernamiddag waarbij ik zeker
alle medewerkers nog eens wil bedanken! De kleuters
waren opgetogen om hun grootouders wegwijs te
maken in hun klasje.
Door de drukke namiddag hebben wij jammer genoeg
geen foto‟s genomen van het gebeuren. Er werden die
namiddag wel veel foto‟s genomen door de aanwezigen. Graag kregen wij enkele
mooie foto‟s, als herinnering aan deze gezellige namiddag, naar onze school op
gemeenteschool@sint-denijs.be doorgemaild, alvast van harte dank.

Wapenstilstand 11 november 2013

Dank aan alle aanwezigen
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Wie?

Zo. 1/12



10u30: prijsuitreiking van Zwevegem-Velocity in het Gemeentepunt te

Allen

Zwevegem.



Stage in PK door Lynn Cottenier van 25/11 t.e.m. 6/12/13.
Stage in KO1 door Louise Schneider van 28/11 t.e.m. 11/12/13.

PK

Di. 3/12



17u30 – 18u30: infoavond voor nieuwe peuters (inschrijvingsmoment
3 februari 2014, 10 maart 2014, 22 april en 2 juni 2014).

Nieuwe

Wo. 4/12




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




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

Ma. 2/12

Do. 5/12

KO1
Kleuters
Directie

4e-5e-6e
Allen
KO1-KO2-

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

2e-4e-5e

20.00u.: ouderraad in de school. Geïnteresseerde ouders zijn zeker
welkom. Afgev. van school: lkrn. KO2 en KO3

Ouderraad

Vrij. 6/12



Za. 7/12
Zo. 8/12
Ma. 9/12




Di. 10/12



Voormiddag: Medisch onderzoek 1e helft KO2 te Harelbeke
(Marktplein 13). Vertrek met de schoolbus: 8.30u. stipt. De
kinderen zijn pas rond 12 u. terug op school en eten best warm
of lunch op school. Kinderverzorgster An Segaert gaat mee naar
Harelbeke.

Wo. 11/12





Laatste dag van de koekjesverkoop – al je bestelling geplaatst?
Medisch onderzoek Lag3 op school.
wieltjesdag voor onderbouw.

Allen



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



Volledige dag: Nascholing voor directies en beleidsondersteuners te
Geluveld. (Directie en beleidsondersteuner afwezig / juf Marian in 4e
lj.)

KO2-PKKO3-1e-3e6e

Do. 12/12

KO2

3e
1e-2e-3e

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

Directie /
Beleidson.

Vrij. 13/12 

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.

lager

Za. 14/12 

9u. – 12u.: verzamelen en verknippen groen voor kerststukjes.
Vrijwilligers zijn zeker en vast welkom. (Gelieve vooraf een
seintje te geven indien u komt helpen. Snoeischaar en handschoenen
meebrengen)

Vrijwilligers
+
ouderraad
+ Lkrn

Zo. 15/12 
Ma. 16/12



Voorm.: De lagere afdeling maakt, met de hulp van vrijwillige
medewerkers, kerststukjes.

Lager +

Di. 17/12



11.45u. – 13.00u.: Kerstmaaltijd voor de leerlingen.

Allen

Wo. 18/12



Directie



Voormiddag: Opleiding nieuwe boekhouding gemeente. (directie
afwezig)
wieltjesdag voor bovenbouw.



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

KO1-PK-





14u30: eucharistieviering – thema: Kerstmis.
vanaf 16.00u.: rapportbesprekingen lagere afdeling.
Bestelde koekjes kunnen door de ouders afgehaald worden van

Lager

Do. 19/12

vrijwilligers

4e-5e-6e

L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), pk (10u55)
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11.30u. – 12.00u., van 13u.- 13u15 en van 16.00u. tot 19.00u. (org.
ouderraad)

Allen

Kerstvakantie van 21/12/2013 t.e.m. 5/01/2014
Iedereen een gezond, vredevol en gelukkig 2014.

Allen

Vrij. 20/12 
Za. 21/12 

Dringende oproep:
Voor het maken van de kerststukjes zijn we nog op zoek naar:
Kleine versieringen voor in de kerststukjes die gemaakt worden met de lagere
afdeling op maandag 16 december 2013. Deze versieringen worden allemaal
samen in een doos gedaan om te gebruiken door alle kinderen.
Te bezorgen in het secretariaat. Alvast bedankt!

 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 Oostduinkerke. Wenst u nog een bestelstrook, dit verkrijgt u in het secretariaat of op onze
schoolwebsite.
http://www.sint-denijs.be/gemeenteschool/formulieren.htm
De bestellingen kunnen op school afgehaald worden op DONDERDAG 19
DECEMBER 2013 van 11u30 tot 12u00, van 13u tot 13u15 en van 16u00
tot 19u00.
Op donderdagavond kan dit in een gezellig kader, georganiseerd door
onze ouderraad. Gluhwein, jenever en warme chocolademelk te
verkrijgen aan heel democratische prijzen.
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ST(R)APDAGEN
Beste ouders,
Zoals je misschien al gehoord hebt, heeft de” mosgroep “van onze school een nieuwe
naam gekregen,nl: de Mospotten. De Mospotten lanceerden dit schooljaar al de
dopjesverzamelactie en die wordt geweldig goed opgevolgd. Maar ze zitten nog boordevol
ideeën: Zo bedachten ze ook om, vanaf januari tot juni ,een maandelijkse ST(R)APDAG
te organiseren. Een strapdag is een “verkeersveilige “dag, waarop alle kinderen ( ook de
kleuters) en leerkrachten al stappend of trappend naar school komen! De auto gaat aan
de kant met als gevolg meer veiligheid op de schoolroute en aan de schoolpoort. We willen
hierbij de aspecten van stappen en trappen extra in de verf zetten om zo kinderen en
ouders te motiveren om zich op een duurzame en veilige manier te verplaatsen.
Autovrije straten, woonbuurten, dorpspleinen, schoolomgevingen en centra geven meer
ruimte voor rust, groen, recreatie en ontmoeting. Strappen heeft een grote impact op het
milieu en de mobiliteit. Daarnaast is stappen en trappen goed voor ieders gezondheid.
Bovendien maken we er een klascompetitie van. We zoeken de klas, die de komende zes
maanden het best onze strapdagen opvolgt.
We kozen alvast volgende woensdagen uit als strapdag:
 Woensdag 8 januari 2014.
 Woensdag 5 februari 2014
 Woensdag 12 maart 2014.
 Woensdag 2 april 2014.
 Woensdag 7 mei 2014.
 Woensdag 4 juni 2014.
We beseffen wel dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om de kinderen zonder de
auto naar school te brengen. ( vooral met kleinere kinderen) Maar je auto enkele straten
verder van de school parkeren en toch een inspanning doen om een eindje te stappen kan
een oplossing zijn ( je kind van de school terug ophalen, zou uiteraard op dezelfde manier
moeten gebeuren op een strapdag).
Vergeet niet! Als we stappen, steppen, rolschaatsen met de go-car of met de fiets naar
school komen is zichtbaarheid (fluojasje) en veiligheid (fietshelm) van het
allergrootste belang.
Misschien kan je nog snel een fietshelm vragen aan de Sint, als je er nog geen hebt …
We rekenen alvast op jullie medewerking.
De mospotten

Overstap naar schoolnet
Tegen het einde van het jaar doen wij de overstap van „Scarlet‟ naar „Schoolnet‟ van
Telenet. Dit brengt met zich mee dat al onze e-mailadressen zullen wijzigen. Iedereen
wordt tijdig op de hoogte gebracht van de correcte e-mailadressen. Momenteel kunnen
jullie zeker terecht op gemeenteschool@sint-denijs.be , het algemeen mailadres van de
school (verbonden aan de schoolwebsite).

Het vierde leerjaar behaalt de eerste prijs
Met hun klaswerk behaalde het vierde leerjaar op zondag 1 december 2013 de eerste prijs
van de tweede graad bij het project Velocity van Zwevegem (focus op duurzame mobiliteit; zie maandinfo oktober 2013). Deze prijs, een klaspicknick, werd uitgereikt door
niemand minder dan Roger De Vlaeminck. Van harte proficiat aan alle kinderen van het
vierde leerjaar en aan meester Giovanni, de sturende kracht bij het project.
Zwevegem Velo City daagt alle Zwevegemnaars uit! Fietsen in Zwevegem: groot in groen
rijplezier! Met onze st(r)apdagen willen we daar zeker ook aan meewerken.
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Smartschool
Alle leerkrachten kunnen u persoonlijk, of aan de
volledige klasgroep een berichtje sturen via
Smartschool. Wanneer u een bericht ontvangt
kunt u een antwoordje terugsturen.
Ook kunnen alle
leerkrachten foto‟s op
Smartschool plaatsen.
Om te weten of er voor u een nieuw bericht,
nieuwe foto‟s, … zijn op Smartschool staan zal er gewerkt worden met een
stempel. Wanneer u de stempel “Smartschool” in de agenda of heen-enweerschriftje ziet, weet u dat er iets op Smartschool staat voor u.
De ouders die nog niet op Smartschool ingelogd zijn vinden de inloggegevens op
de sticker die in het heen-en-weerschriftje of klasagenda is gekleefd.
Wie moeite heeft met Smartschool of vragen heeft daarover, kan nog steeds
terecht op ons algemeen Smartschool-help-e-mailadres:
smartschoolsintdenijs@gmail.com . Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.
Rapportbesprekingen
Op
donderdag
19
december
gaan
de
rapportbesprekingen door.
Tijdens deze besprekingen zal Véronique
Vancoillie van het CLB aanwezig zijn voor zowel
de ouders van de leerlingen uit het 6de leerjaar
als voor de andere ouders.
De leerkracht van het 6de leerjaar zal eventuele
knelpunten in de eerste studiekeuze bij de
overgang naar het secundair onderwijs met de
ouders (en leerling) bespreken. Indien voor de
ouders en leerling na het gesprek bepaalde
vragen of knelpunten open blijven, verwijst de
leerkracht door naar de aanwezige clbmedewerker.
Indien bij de ouders van leerlingen uit de andere
lagere klassen, na de rapportbespreking, nog bepaalde vragen of knelpunten open
blijven, verwijst de leerkracht door naar onze aanwezige zorgcoördinator Kris
Algoet.
Later kunt u steeds, als u met vragen zit rond je kind terecht bij onze
zorgcoördinator die alle zorgaspecten coördineert en in overleg gaat met de school
en indien nodig het CLB en/of externe hulpverleners.
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