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Nieuwsbrief oktober - november 2022 

 

Vrije basisschool Sint-Joris 
Kerkstraat 9 – 8730 Sint-Joris 

T: [050] 78 99 66 – E: iris.vanpachtenbeke@vrijeschoolsintjoris.be 

 

Save the date 

Verrassingsactiviteit van het oudercomité 

op 26/11 om 15u in de Sinjo 😊 

Jij komt toch ook?? 

 

 

Vanaf 7 november start onze school-actie  

‘Fluohesje HOP, fietshelm TOP’! 

 

Na de herfstvakantie is het verplicht om het hesje, gesponsord 

door ons oudercomité, te dragen.  

Dank je wel om jouw kind hiermee te helpen.   

 
De strapdag bleek opnieuw een succes. We stelden echter vast dat 

er nog te weinig kinderen een helm dragen. Ze kunnen bij een 

ongeval zware letsels en verwondingen voorkomen en zijn dus zeker 

nuttig. Een warme oproep dus. 

 

De fietscontrole van 27 september door de politie viel dit jaar 

letterlijk en figuurlijk in het water. We hopen dit schooljaar op een 

tweede controle van de fietsen. Goedwerkende remmen en 

verlichting zijn nog te vaak pijnpuntjes.   

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

Save ook deze date: 

Supergezellige Sidi - 

Sponsorloop tvv de 

warmste week op 23/12 

in de namiddag. 

Jij komt toch ook?? 

(wordt vervolgd….) 

 

    GEEN SNOEP OP SCHOOL  

    GEEN AFVAL OP SCHOOL  

Vrijwillig trakteren voor je verjaardag?  

Dat kan! Dat mag! Dan is het feest 

maar zonder snoep, zonder 

chips, … Kies voor lekker fruit, een 

cake, een wafeltje, letterkoekjes, 

rozijntjes, … Wees creatief. Het is 

nooit fijn voor de juf of voor het kind 

om snoepjes terug mee te geven of 

mee te krijgen naar huis. Op school 

leven we 100% snoepvrij! 

In de voormiddag eten we met z’n 

allen fruit op school, in de namiddag 

een koek waarvan de verpakking altijd 

thuis blijft. En een genaamtekend 

doosje vindt altijd z’n eigenaar.  

Dikke DANKJEWEL 
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L5 en L6 hand in hand met Natuurpunt 

Dit schooljaar verkent zowel L5 als L6 de natuur vanuit hun persoonlijke 

belevingswereld. Hiertoe startten we een unieke samenwerking met Educatief 

Natuurpunt op. Het gaat om een 3-daags ervaringsgericht en 

leergebiedoverschrijdend project. Al doende leren onze kinderen zo heel wat 

over hoe de natuur werkt en trekken we naar de Miseriebocht om er effectief 

aan de slag te gaan. We werden zelfs geïnterviewd en gefilmd door Focus TV.  

Koekjes 😉  

Ook dit jaar staan de heerlijkste (pannen-)koekjes jullie op te wachten in de 

gymzaal op woensdag 9 november, dit vanaf 11u45. Indien nodig, breng je 

een grote tas mee? De volledige opbrengst gaat integraal naar de kinderen. 

Ze dromen van een rustige plek op de speelplaats. Dankjewel voor jullie 

massale steun. Binnenkort wordt er in Sint-Joris heel wat gezoetekauwd. We 

bestelden een kleine extra voorraad voor wie nog interesse mocht hebben.  

Nieuwsgierig naar sfeerbeelden en schoolse kiekjes? 

Surf regelmatig naar onze website <vrijeschoolsintjoris.be> 

Word lid en like onze facebookpagina  <VBS Sint-Joris> 

En/of like ons op instagram <vbssintjoris> 

Speelplaatsafspraken en huiswerkbeleid 

Vorig jaar namen we een ouderenquête af. Ondanks de zeer positieve 

resultaten, waarvoor van harte dank, kregen we ook een aantal niet 

onbelangrijke werkpuntjes mee. Hier gaan we graag mee aan de slag. Meer 

nog, we maakten een weloverwogen keuze en plaatsten ze op onze 

prioriteitenlijst. We zorgden ondertussen voor een fysieke barrière aan de 

blauwe poort over de middag. Verder gingen we volop aan de slag met 

onze speelplaatsafspraken. Het zorgteam zoomde hier opnieuw op in en ging 

in alle klassen langs om ze te verduidelijken. Deze afspraken werden 

gevisualiseerd op de speelplaats en werden ook met ons team middag 

vrijwilligers overlopen. Ook het wekelijks beurtsysteem rond het gebruik van 

materialen uit de spelotheek werd herbekeken en hangt uit. Zo krijgt elke klas 

de kans krijgt om te voetballen, met de blokken of met de 4-op-een-rij te 

spelen, … We sturen verder bij indien nodig. Verder is het sidi-team ook volop 

het huiswerkbeleid aan het herbekijken. Eens dit afgeklopt is, delen we dit 

graag met jullie. Ook onze kersverse leerlingenraad wordt hierbij betrokken.  

Voor wie Warme William nog niet kent? 

Vanaf 16 november biedt deze lieve, gezellige, blauwe beer een luisterend 

oor aan wie het nodig heeft. De bank blijft op de speelplaats tot 1 december.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Kalender 

- Zwemmen: zie zwemkalender 

- 7/11: L5 en L6 bib 

- 8/11: L5: Goedgevoelsschatkist 

- 11/11: Wapenstilstand 

- 14/11: L1, L2, L3, L4: Meester op 

de fiets 

- 14/11: L5 en L6: American Games 

- 15/11: L5 en L6: Theater 

- 16/11: Kindergemeenteraad 

(Proficiat Guillaume en Floor!) 

- 21/11: Pedagogische studiedag ! 

- 24/11: Grote voorleesdag  

- 26/11: verrassingsactiviteit OC 

- 29/11: L5: naar de Westhoek 

- 1/12: tweede leerlingenraad  

- 5/12: La: herhalingsweek 

- 5/12: SINTERKLAAS bezoek 

- 12/12: La: proevenweek 

- 16/12: Eucharistieviering (14u) 

(gewijzigde datum) 

- 20/12: Oudercontact MET 

KERSTCAFE dankzij ons 

oudercomité 

- 23/12: Sponsorloop (NM) 

-  

 

 


