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0m even bij stil te staan
Is het een vliegtuig,
Is het een vogel…
Neen dat is het niet
…
We zijn allemaal helden
Allemaal speciaal
Allemaal uniek
Allemaal vliegen we
De ene wat hoger,
De ander wat verder,
Maar allemaal bereiken we ons doel!

Woordje van de directie
…allemaal bereiken we ons doel… Daar gaan we voor!
Een doel voor ieder kind. Een doel voor elke leerkracht, een doel voor de school.
We gaan samen op zoek naar de juiste aanpak voor ieder kind. Wat maakt jouw kind
gelukkig op school? Heeft iedereen vriendjes? Gaat ieder kind een stapje vooruit, in de
richting van zijn haar/doel?
De grote uitdaging dit schooljaar zal toch wel de hercontrole van de doorlichting zijn. Het
wordt voor de kleuterschool spannend. Er is heel hard gewerkt en de veranderingen zijn
heel goed zichtbaar. In januari 2018 mogen we de inspecteurs verwachten.

We leggen zowel in de kleuter- als in de lagere school onze focus op taal. In de
kleuterschool
is
dit
een
verderzetting
van
de
voorbije
2
jaar.
In de lagere school staat lezen op het menu. Veel lezen, luidop lezen, ondersteboven lezen,
in de zon lezen, op de glijbaan lezen,…. Het maakt niet uit, als we maar lezen.
We zetten ook onze spellingsbril op. Hoe zit dat nu met die hoor-, regel- en
onthoudwoorden?
Tegen eind juni zijn onze kinderen allemaal een taalheld!

Nieuws uit de ouderraad
Onze ouderwerking draait op volle toeren, maar extra leden of helpende handen zijn
steeds welkom.
Heb je interesse om eens te komen luisteren? Op donderdag 21 september om 20u00 in
de leraarskamer gaat de 1ste vergadering door.
Na het groot succes van vorig jaar organiseert onze ouderraad opnieuw volgende
activiteiten:
Schrijf alvast in jullie agenda:
KWIS: Vrijdag 24/11/2017
KOOKWORKSHOP: Zondag 22/04/2018

Infoavond
Op donderdag 7 september is het infoavond. Op deze avond wordt de klaswerking
uitgelegd. We vinden het als school belangrijk om zoveel mogelijk ouders te kunnen
ontvangen. We voorzien 2 momenten:
direct na school → start om 15:30u in de klas
OF
‘s avonds → start om 19:30u in de turnzaal
Tijdens deze momenten geven we uitleg over de algemene schoolafspraken en kan je
terecht in de klas van je zoon of dochter voor de uitleg van de klaswerking zelf. Nadien is
er tijd voor een hapje en drankje.

Zeeklassen L5-L6
Ons 5de en 6de leerjaar vertrekt maandag 11 september naar Koksijde. Vrijdag 15
september komen ze terug naar huis.
Jullie kunnen de kinderen hun avonturen meevolgen via onze website.

Rommelmarkt
Vrijdag 8 september hebben we –aansluitend op school- een rommelmarkt.
Iedereen is vrij om spullen te verkopen.
Wil je graag wat verkopen, dan laat je dit
weten
aan
juf
Dorien
(klas4@basisschoolbengel.be). Het kost
€5 om deel te nemen.
Kom je graag langs om de spullen te bekijken en te verkopen? Welkom vanaf 15u35.
Er zal ook een drankje te verkrijgen zijn in het Bengelcafé.

Facebook
We starten dit schooljaar met een facebookpagina van de school.
Naast de klasblogs waar minstens elke maand een verslagje kan terugvinden over de
klaswerking, zal ook op facebook de werking van de school te volgen zijn.
Op de facebookpagina komen berichten over de schoolwerking. Activiteiten zoals het
bezoek van de sint, de lichtjeswandeling, ons carnavalsfeest, de musical, het
schoolfeest,…
zullen
hierop
verschijnen.
Ook uitnodigingen of herinneringen voor infoavond of oudercontacten kan je hier
terug vinden.

‘Wil jij ons vriendje worden?’

Warme maaltijden
Vanaf dit jaar werken we met een nieuwe traiteur. Profonde,
onze vorige traiteur is gestopt met schoolmaaltijden.
‘Aan huis chef’ uit Zele is onze nieuwe kok. Het systeem zal
hetzelfde blijven. Jullie kunnen bestellen via de maandelijkse
inschrijvingsbrieven. Er zal keuze zijn tussen halal of niet halal.
Gelieve goed na te denken op voorhand wanneer uw kind wel of
niet blijft eten. Bij afwezigheid moeten jullie vóór 9u ’s morgens
de school verwittigen. Vergeet u dit, dan wordt de maaltijd
aangerekend.
In uiterste nood kunnen we op de dag zelf nog een extra
maaltijd bestellen, maar we doen dit liever niet. Dit is voor de traiteur niet gemakkelijk.
Wie wat extra info wenst, kan steeds naar de site gaan: www.aan-huis-chef.be
Vanaf maandag 11/09/2017 kan uw kind warme maaltijd eten.

Familienieuws

Liam
broertje voor Teejay (K1b)
Noah
Broertje voor Rachel (K3)
Geniet van jullie wonder!

Willy Van Extergem
Opa van Juf Kim (L5)
Veel sterkte bij dit verlies

Fotograaf
Op woensdag 11 oktober komt de schoolfotograaf.
Dit jaar worden er alleen klasfoto’s getrokken.

Parkeren op school
Kiss en drive
Vóór 08u10:
Ná 8u10:

u mag parkeren op de parking vooraan.
u mag op de parking rijden, u kind laten uitstappen. De juf aan de poort
zorgt ervoor dat uw kind veilig op de speelplaats komt.

Ouders die voor een gesprek of voor Taxi Bengel op school moeten zijn, mogen wel op de
parking parkeren.
Doe zeker het groot hek dicht wanneer je op de parking komt of weer weggaat.

Ingang Bakkerstraat
Parkeren kan in de Bakkerstraat op straat. Gelieve niet in het gras te staan of voor een
oprit.
De ingang naar school is een private weg. U mag hier dus niet in rijden en/of parkeren aan
de garages. Gelieve dit dan ook niet te doen.
We houden graag onze buren te vriend. Want beter een goede buur,…

Ter herinnering
Onze schooluren zijn:
08u25 - 12u05
13u30 - 15u30

Breng uw kind op tijd naar school. Het begin van de dag is zo belangrijk! Op die manier
hoort uw kind er ook bij!

Donderdag 7/09/2017
Vrijdag 8/09/2017
Maandag 11/09/2017
Vrijdag 15/09/2017

Zwemmen K3-L4
Infoavond hele school (15u35 of 19.30uur)
Rommelmarkt 15u35
Zeeklassen L5-L6 (tem vrijdag 15/09/17)
Kronkel-die-doe L1

Donderdag 21 /09/2017

Zwemmen K3-L4
Ouderraad 20uur

Woensdag 27/09/2017

SVS Veldloop (L1-L6)

Donderdag 28/09/2017

Startviering
Zwemmen L5-L6
Pedagogische studiedag: geen school
Lokale verlofdag: geen school
Dag van de leerkracht
Zwemmen K3-L4
Openklasmoment L1 (taal) (8u30)
Fotograaf
Zwemmen L5-L6
Zwemmen K3-L1
Oudercontacten
Meester op de fiets (L3-L6)
Zwemmen L5-L6
Musical Pippi Langkous (L2)
Rapport
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie

Vrijdag 29/10/2017
Maandag 2/10/2017
Donderdag 05/10/2017
Vrijdag 06/10/2017
Woensdag 11/10/2017
Donderdag 12/10/2017
Donderdag 19/10/2017
Dinsdag 24/10/2017
Donderdag 26/10/2017
Vrijdag 27/10/2017
Maandag 30/10/2017
Vrijdag 03/11/2017
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