




herfst ‘17

0m even bij stil te staan

Woordje van de directie
Beste ouders en kinderen,
Het lijkt alsof we nog maar net gestart zijn en de herfstvakantie staat al voor de deur.
Welverdiend, want alle kinderen hebben al hard gewerkt en hun best gedaan.
De eerst heldenpaspoorten zijn uitgedeeld. Het is heel duidelijk, op Bengel zitten heel veel
helden met geweldige superkrachten.
Op school wordt er in de vakantie hard doorgewerkt. Ons tuinbedrijf komt de voortuin
helemaal onder handen nemen.
Zo worden de bomen gesnoeid, het grasplein heraangelegd én als kers op de taart, komt er
een Finse looppiste.
Ik ben alvast benieuwd naar het eindresultaat… maar daar moeten we nog wat geduld voor
hebben…
Prettige vakantie!
mevrouw Dorine

Nieuws uit de ouderraad

Wie wordt de
STRAFSTE GROTE BENGEL
van onze school?
We gaan opnieuw gezellig

QUIZ

-zen! Niet om de prijzen, niet om de

opbrengst, maar gewoon omdat we samen een fijne avond willen hebben. Vorig jaar was
het super, we gaan dit jaar voor nóg leuker!

Wanneer

vrijdag 24/11/2017 – start stipt om 19u30 (zodat we tijdig kunnen eindigen)

Waar

in de turnzaal van Bengel

Wie

ploegjes van 4 personen (1€ per persoon)

Inschrijving

bengelquiz@hotmail.com

 Deadline voor inschrijving: 7/11/2017 (nadien gaan we reclame maken buiten
de school)

Wafels

Fluohesjes
De donkere periode komt er weer aan. Zichtbaar zijn in
het verkeer is dus heel belangrijk.
Na de herfstvakantie krijgt iedere kleuter en leerling een
fluohesje van de school.
U hoeft geen hesje aan te kopen.
In ieder hesje hangt een symbool of een klasnummer. De
leerkrachten hebben dan een goed zicht van wie welk
vestje is. Gelieve dit er niet uit te knippen.
Op het einde van het schooljaar worden de fluohesjes opnieuw opgehaald.

Warme maaltijden
Ook met de 2de traiteur hadden we niet zoveel geluk. Maar onder het motto ‘3de keer
goede keer’ hebben we sinds enkele weken Jo Catering uit Lochristi als onze
schooltraiteur.
De kinderen zijn alvast heel enthousiast. We hebben een zeer lekker, kindvriendelijk,
gezond en gevarieerd menu.
De manier van bestellen is, zoals u kon merken, hetzelfde
gebleven. Jullie kunnen bestellen via de maandelijkse
inschrijvingsbrieven. Er is 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.jocatering.com

Familienieuws
Nonkel van Adem (L4) en Abdullah(K3)
Veel sterkte bij dit verlies

Huiswerkklas
Na de herfstvakantie gaat de huiswerkklas van start. Alle kinderen kunnen zich hier voor
inschrijven.
In de huiswerkklas kunnen kinderen op school hun huiswerk maken. Er is altijd een juf
aanwezig. Die controleert de agenda en zorgt dat de kinderen hun huiswerk effectief
maken.
Als de kinderen vragen hebben, kunnen ze die dan ook vragen.
De huiswerkklas is betalend. U kreeg reeds een brief mee met alle info. Wie naar de
huiswerkklas wil komen, geeft het ingevulde briefje op maandag 06/11 af aan de juf of
meester.

Zaterdag 28/10/2017

Start herfstvakantie (tem zondag 5/11)

Dinsdag 07/11/2017

Ouderraad (20 uur)

Donderdag 09/11/2017

Zwemmen: L5-L6

Vrijdag 10/11/2017

Open klasmoment L1 (rekenen)

Zaterdag 11/11/2017

Wapenstilstand

Woensdag 15/11/2017

SVS Gymland (L1-L2)

Donderdag 16/11/2017

Zwemmen K3-L4

Maandag 20/11/2017

Bezoek Rustoord L5-L6

Dinsdag 21/11/2017

Personeelsvergadering: geen huiswerkklas

Donderdag 23/11/2017

Zwemmen L5-L6

Vrijdag 24/11/2017

Beroepenhuis + Tuin van Kina (L6)
Quiz ouderraad (19.30 uur)

Maandag 27/11/2017

Brugactiviteit K3-L1

Dinsdag 28/11/2017

Film Uilenbal (CCL) (L1-L2)

Woensdag 29/11/2017

Bezoek aan het huis van de Sint (K2 – K3)

Donderdag 30/11/2017

Film Toen mijn vader een struik was (L3-L4)
Zwemmen K3-L4

Maandag 4/12/2017

Bezoek Rustoord L2

Dinsdag 5/12/2017

Personeelsvergadering: geen huiswerkklas

Woensdag 06/12/2017

Sint op bezoek op school

Donderdag 07/12/2017

Zwemmen L5-L6

Woensdag 13/12/2017

Pedagogische studiedag: geen school

Donderdag 14/12/2017

Zwemmen K3-L4

Zaterdag 16/12/2017

Afhalen wafels van de ouderraad

Maandag 18/12/2017

Bezoek Rustoord L4
Brugactiviteit K3-L1

Woensdag 20/12/2017

SVS Hockey L5-L6

Donderdag 21/12/2017

Zwemmen L5-L6

Vrijdag 22/12/2017

Rapport

Maandag 25/12/2017

Kerstmis
Start kerstvakantie (tem zondag 07/01/18)
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