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Beste ouders,

Maandelijks ontvangt u een nieuwsbrief met daarin belangrijke informatie
over de werking van de school, afspraken en de kalender.

Met vriendelijke groeten,
Team Casa

OUDERPARTICIPATIE
Binnen het Freinetsysteem vinden we het zeer belangrijk dat we als
begeleiders er samen met u zijn voor uw kind. Onze deuren staan dan
ook met plezier open om u te ontvangen.
We durven echter nog meer te vragen. Ben je bereid om mee te werken
in de klas? Heb je zin om samen met onze kinderen een lekker hapje te
maken of wil je jouw expertise met hen delen? Aarzel niet en laat ons
iets weten. Alleen samen kunnen we leren.

AFWEZIGHEDEN
Mogen wij erop aandringen dat u bij ziekte van uw zoon/dochter de school
onmiddellijk verwittigt op 0499/759564 ?
Voor elke afwezigheid heeft de school een afwezigheidsattest nodig.
Zodra uw kind terug naar school komt moet hij/zij onmiddellijk dit
afwezigheidsattest afgeven op het secretariaat. Indien dit niet dadelijk
gebeurt zal de afwezigheid als onwettig worden beschouwd.
Leerlingen die te laat aankomen op school of in de les, krijgen hiervan een
vermelding in hun schoolagenda. Wie te vaak te laat komt, zal hiervoor
een sanctie krijgen.
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SOCIALE MEDIA
Aangezien we te vaak merken dat de kinderen niet altijd op een correcte manier met
hun gsm, tablet,… omgaan willen wij u ervan op de hoogte brengen dat de gsm’s en
tablets enkel en alleen nog tijdens de middagpauze mogen gehanteerd worden.
Indien uw kind toch gebruik maakt van gsm of tablet op andere momenten die niet
toegelaten zijn door de leerkracht zullen deze afgegeven worden op het secretariaat
waar ze deze na de lessen kunnen ophalen.

WARMSTE WEEK
Op donderdag, 26 oktober 2017, hadden we voor de eerste keer een T(hee)huisje op
Casa Da Vinci. De kinderen bakten koekjes en cupcakes, maakten thee en koffie,
deden handmassages of de strijk. Hun inzet was enorm waarvoor uiteraard onze
dank.
Deze dag bracht € 210 op. Dit geld zal aan het goede doel worden geschonken. De
school maakte de keuze om VZW Lia en Sclero’ken VZW een warm hart toe te
dragen.
Op dinsdag, 19 december 2017, zullen wij het geld met alle kinderen naar Music for
Life brengen in Puyenbroeck (Wachtebeke). Indien je als ouder kan instaan voor het
vervoer van en naar deze activiteit dan geeft u best zo snel mogelijk een seintje. Wie
kinderen vervoert is uiteraard verzekerd hiervoor.

GWP
Begin oktober waren we te gast in De Hoge Rielen in Kasterlee. Een hele belevenis
voor iedereen.
We leerden werken met kaarten en deden een heuse oriëntatieloop. We deden een
biotoopstudie van water met het 1ste terwijl het 2de jaar een biostoopstudie deed van
de heide. Maar voor de echte durvers was er natuurlijk ook een touwenparcours op 4
meter hoogte. Iedereen deed een poging. Sommigen vonden het fijn en aangenaam,
andere hadden dan weer wat last van die hoogte. Het belangrijkste was dat we
samen waren.
Een mooie tijd waar we nog een tijdje aan zullen blijven denken. We kijken alvast uit
waar de 3daagse volgend jaar naartoe zal gaan.
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FACEBOOK EN INSTAGRAM
Volg jij ons ook?

https://www.facebook.com/CasaDaVinciScholen/

scholen_casa_da_vinci
KALENDER
28 oktober – 5 november
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