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Het schooljaar is weldra voorbij.
Daar ga je dan
je rugzak vol
en je hoofd
met een stapel herinneringen.
Het ging,
zoals altijd, weer
veel te snel
voorbij.
De dagen
van zon, de
dagen van vrij
vroeg opstaan
je klaarmaken om
naar school te gaan.
Ga maar
spelen, genieten en ontdekken,
lief kind van mij.
Jaak Maton & Mieke Geldof
directeur & directeur a.i.

www.immaculatabasisschool.be
is ondertussen een begrip geworden.
Naast de nuttige info laten wij u ook meegenieten van de
fotoreportages genomen tijdens de vele mooie activiteiten. En
steeds zien we stralende gezichtjes…

Vakantiesecretariaat basisschool Immaculata
Gedurende de eerste week van de vakantie (1 tot en met 5 juli 2019) en
vanaf 19 augustus 2019 is het secretariaat elke voormiddag open tussen 09.30 en 11.30.
(’s namiddags op afspraak )Vooraf eens telefoneren is wenselijk.
U kunt de school ook via e-mail bereiken. jmaton@immaculata.be
Komt er een nieuw gezin in jouw buurt wonen, geef ons een seintje.
Wij laten de nieuwe inwoners van De Panne graag kennismaken met onze scholen.

Inschrijvingen:
Leerlingen die van de ene klas overstappen naar een andere klas worden automatisch opnieuw ingeschreven.
De leerlingen die van Sint-Pieter overkomen naar Immaculata moeten opnieuw worden ingeschreven. Dit
kan gebeuren eind augustus of de eerste dagen van september.

Bereikbaarheid van het CLB Veurne-Diksmuide-Westkust tijdens
de zomervakantie 2019
Contactmogelijkheid te Veurne:
CLB, Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne
 058/31 16 14
Spreekuren : bij voorkeur volgens afspraak
(8.30-12 en 13.30-16.30 - op maandag tot 17u30)
In de vakantie bereikbaar tot en met 10 juli en vanaf 16 augustus 2019.

Immaculata in woord en beeld – Kleuter
Carnaval
Elke kleuter houdt er van om zich te verkleden! In het thema ‘carnaval’ konden de kleuters van de 2de
kleuterklas zich ten volle uitleven. Wat ook niet mocht ontbreken was confetti en serpentines. Op het einde
van de week werd de rode loper uitgerold en mocht iedereen zijn eigen verkleedkostuum tonen.

Thema Ziek zijn
We hebben veel zieken en gewonden gehad in de klas tijdens het thema ‘ziek zijn’.
We legden verbanden, keken of ze lang genoeg waren. Met spuitjes en verf maakten we toffe kunstwerken.

Paaseierenraap
Ook dit jaar kwam de Paashaas langs in het rust- en
verzorgingstehuis St.-Bernardus in De Panne. Onze jongste
kleuters werden er uitgenodigd om Paaseitjes te gaan zoeken
in de tuin. De Paashaas had z’n best gedaan en we moesten
goed zoeken. Niet enkel in het gras, maar ook tussen de takken
van de bomen en in de struiken lagen de eitjes.

“Naar bed” bij de jongste kleuters
Naar aanleiding van de pyjamadag van Bednet werkten we met
alle kleuters het thema “slapen” uit. Slaaprituelen werden
besproken en nagespeeld in de klas. Zelden was het zo rustig
en stil bij een thema ☺.

Nieuw leven in de lente!
De jongste kleuters leerden wat een zaadje nodig heeft om te
groeien. Er werd van alles gezaaid in de klas, waardoor we het
groeiproces goed konden volgen. Bij de ene zaadjes hadden we al
wat meer geduld nodig dan bij de andere.

Taalbad
Tijdens deze activiteiten leren anderstaligen spelenderwijze en in kleine
groepjes heel wat nieuwe woordenschat bij. Naar het einde van het
schooljaar toe oefenden we ook op een correcte zinsbouw. De thema’s
die aan bod kwamen waren: De dagen van de week, de kleuren, het
lichaamsschema, onze kledij, het weer, het gezin en ik verzorg mezelf.
We oefenden de nieuwe woorden in via picto’s, memory, puzzels,
tekenen en knutselen, zingen en dansen, bewegingsopdrachten,…. Bij
het benoemen van voorwerpen en afbeeldingen is er veel aandacht
voor de juiste uitspraak en het gebruik van het correcte lidwoord. Door
de woorden en zinnen vaak te herhalen in verschillende spelletjes en
situaties worden deze beter opgenomen en onthouden. Alle kleuters in
deze groepjes maakten heel wat talige sprongen voorwaarts.

Planten en zaaien
Handen uit de mouwen want het was tijd om te planten en te
zaaien! Sla, prei, tomaat, aardappelen, boontjes, wortels, ajuinen,
radijsjes, pompoenen… maar vooral ook heel veel lage
zonnebloemen om onze mama’s op Moederdag mee te verwennen.
De radijsjes smaakten alvast heel lekker, de andere groentjes zijn
nog niet helemaal klaar, maar elke dag kijken de kleuters er
reikhalzend naar uit.

Kleuterturnen
Je kleuter krijgt elke week twee uurtjes kleuterturnen.
Tijdens deze lesjes leren de kinderen heel wat
bewegingsvaardigheden zoals lopen, springen, kruipen,
klimmen en klauteren, gooien en vangen,… Na de
paasvakantie mocht je kleuter ook weer z’n fiets
meebrengen en oefenden we het starten en stoppen, een
weg volgen, tussen hindernissen rijden,… We turnden niet
alleen binnen maar ook in openlucht
Ritmisch en expressief bewegen op muziek komt ook aan
bod.
Soms staat een bepaald materiaal “in de kijker”: bewegen
met de ballen, de hoepels, dozen, matjes, linten, sjaaltjes,…
dan doen we enkel met dit materiaal oefeningen en
spelletjes. Dikwijls is er eens een bewegingsomloop of een
postensysteem waarbij de kinderen van het ene hoekje
doorschuiven naar het andere. Bij vrij bewegingslandschap
met grote blokken en matten waar ze naar hartenlust in
mogen spelen en bewegen. Elke les beginnen we met een
opwarmingsliedje. Na de les ruimen we op en houden we
een rustmomentje. Sportieve groetjes juf Sharon

Week van de zee - Oosthoek
Op een prachtige dag in mei vertrokken onze derde kleuterklas, samen met
Christine, te voet van school naar de Duinpanne. Ze maakten de tocht door de
duinen in een recordtempo. De jongste kleuters en het tweede kleuter gingen
met de auto en we kwamen bijna samen aan. Daar leerden we de gids kennen die
ons mee nam op een tocht op zoek naar de duinkabouters. Alle kleuters kregen
een mutsje met een belletje op zodat de duinkabouters ons zeker konden horen.
We leerden de sla van de kabouters kennen, we knuffelden een boom om een
wens te doen, we gebruikten de zalf van de kabouters, we deden een
kabouterwedstrijd en we bakten zelfs (zand)taarten voor een groot kabouterfeest!

Bouwen
Onze klas veranderde in een heuse bouwwerf. Een timmertafel, waterpassen, veiligheidshelmen, brillen…
Zagen, schuren, timmeren, bakstenen sjouwen. Geen enkele opdracht was ons te zwaar om een geschenkje
te maken voor onze liefste papa’s.

Op zeerovertocht met de derde kleuterklas
Op maandag 13 mei zijn we met de derde kleuterklas van de Marktschool op
zeerovertocht geweest. Dit naar aanleiding van de week van de zee met het
thema de plastic soep.
We wandelden samen naar de Rampe, de plaats waar het avontuur op ons
wachtte.
We werden daar ontvangen door een echte piraat. De piraat nam ons mee in
zijn levensverhaal. Hij vertelde ons hoe het was om piraat te zijn en wat hij
allemaal beleefde en gezien had op zijn schip.
Samen met hem mochten we mee op zeerovertocht. Hij leerde ons wat een
piraat allemaal moest kunnen.
Hij leerde ons de rustpose, hoe we knopen en een gelukzakje moesten maken. Met ons gelukzakje mochten
we op het strand schelpen zoeken. Maar ons gelukzakje was pas echt een gelukzakje als het magisch was. We

konden het magisch maken door schelpen te
zoeken volgens de drie magische getallen. Er
mochten maar 3 of 7 of 11 schelpen in ons
gelukzakje. Dan pas ging het ons geluk brengen.
De piraat leerde ons ook dat we sterk moesten
zijn, dat we ver moeten kunnen springen. We
konden onze spieren testen door touw te
trekken. In vier teams moesten we het tegen
elkaar opnemen. Om te kunnen zien of we goed
konden springen had de piraat een touw mee. We gingen naar een berg en we mochten van de berg
springen over het touw.
De piraat was heel tevreden. Voor hem waren we allemaal echte piraten geworden.
Na het geslaagde avontuur gingen we terug naar de klas. We leerden die week nog verder over de
plasticsoep in de zee.

Schoolreis
Met het treintje van de Arizona trokken de oudste kleuters naar het bakkerijmuseum in Veurne. Daar leerden
we een broodje bakken. Terwijl ons broodje in de oven aan het bakken was, speelden we even op het
speelpleintje en kregen we een rondleiding in het museum.
Picknicken deden we op het strand en daarna trokken we naar het speelplein van de Arizona. Regendruppels
maakten een einde aan een leuke dag

Toekomst van het Oosthoekschooltje.
In juni 2018 kwam ons schooltje in de media met het bericht dat de school met sluiting werd bedreigd.
Indien we op 1 februari 2019 geen 20 kleuters telden, moest de school onherroepelijk dicht. Op 1 februari
2019 hadden we jammer genoeg geen 20 kleuters. Maar…..Gelukkig besliste de minister op 1 februari dat
we nog een extra jaartje mochten openblijven. Hopelijk mogen we op 1 februari 2020 onze 20ste kleuter
verwelkomen en kunnen we blijven bestaan. Onze cijfers zijn op dit moment alvast heel belovend!
Ondertussen zaten we niet stil en werden initiatieven genomen om kinderen te werven. In de nabijheid van
de school werd een kindvriendelijke banner aangebracht, waardoor ons Oosthoekschooltje beter in de kijker
kwam. Een speelnamiddag en extra open-deur brachten heel wat ouders naar onze school. Ouders maakten
op allerlei manieren reclame. Juf Evy zorgde ervoor dat ons schooltje het groene label van ‘MOS’ school
ontving. En dit was nog niet alles !!!!!!!!!!!!
Nieuw !!!! Kindercrèche in het Oosthoekschooltje.
Als alle praktische aanpassingswerken volgens plan verlopen, opent het gemeentebestuur nog tijdens de
grote vakantie een kindercrèche in het Oosthoekschooltje. Met dit initiatief pogen we samen met het
gemeentebestuur mee te helpen aan de opvang van kinderen jonger dan twee en een half jaar. Meteen
hopen we ook wat extra kinderen in de kleuterschool te mogen verwelkomen. Het kinderdagverblijf zal zich
in het rechtergedeelte van de school bevinden. De organisatie hiervan ligt in handen van het
gemeentebestuur. De werking van de kleuterschool , met evenveel uren en mogelijkheden, blijft plaats
hebben in het linker- en middendeel van het gebouw.
We hopen in de kindercrèche en kleuterschool veel gelukkige kinderen te mogen ontvangen.

Meer foto’s op
https://www.immaculatabasisschool.be/

Immaculata in woord en beeld – Lager
Sneeuwklassen
Op woensdag 20 maart vertrokken de zesdeklassers terug op sneeuwklassen. Dit jaar gingen ze op
ontdekking in Valmeinier.
Een onvergetelijke, superleuke ervaring die blijft hangen tot in de verste topjes van hun tenen!
Dank dat we de kans kregen om dit samen te beleven!

Driedaagse De Panne
Op donderdag 27 maart reden heel wat bekende
wielrensters de wielerwedstrijd Brugge – De Panne.
Uiteraard konden wij dit niet zomaar laten passeren en
gingen alle klassen gaan supporteren langs de zijlijn. Enkele
klassen hadden zelfs het geluk een kijkje te mogen nemen
in de commentatorcabine en de regiewagen. Op het
Koningsplein stonden de ploegbussen waarin we even in
sneltempo mochten piepen. Één van de chauffeurs liet ons
zelfs proeven van de heerlijke wraps die de wielrenners bij
aankomst krijgen om terug op krachten te komen.

Film met workshop 3de graad
De leerlingen van het 5de en 6de kregen de film ‘Ma vie de
Courgette’ te zien. Dit is een stop-motion-animatiefilm over een
jongen, Courgette, die na het overlijden van zijn moeder in een
weeshuis terechtkomt. Samen met de andere kinderen begint hij
aan een nieuw, avontuurlijk leven.
Terug in klas leerden we over de wereld van de stop-motion
poppetjes a.h.v. een workshop. AWAKE kwam ons hierbij helpen.
Met plasticine creëerden we heel leuke poppetjes. Kijk maar eens
naar het resultaat!

Gestrikt
In het tweede leerjaar leerden we tijdens de lessen wereldoriëntatie over kleren.
We leerden hoe kleren gemaakt worden, maar ook hoe je zorg kan dragen voor je kleren.
We mochten schoenen poetsen, kledij wassen, vouwen en strijken. Tijdens het strijken moesten we goed
opletten, want het ijzer is zeer warm! Onze mama’s en papa’s kregen een gestreken zakdoek terug!

(T)Huis
Op een mooie donderdag ging het tweede
leerjaar op bezoek bij de mama en papa van
Lewis (2M). We hadden de voorbije weken
geleerd over huizen. Om ons thema mooi af te
sluiten, kregen we een prachtige rondleiding in
Leroy Immobiliën. We mochten de garage
bezoeken, maquettes bekijken en de juiste
sleutels zoeken. Het was een leerrijke dag die
we niet snel gaan vergeten.

Festival aan Zee
Een dikke proficiat aan het 5de leerjaar, zij wonnen een wedstrijd
waardoor we samen naar Festival aan Zee trokken. We konden er
genieten van een optreden en Meet & Greet met #likeMe,
verschillende ritjes op de kermis, een frietje en een drankje.
Samengevat, een fantastische namiddag.

Klimaat
Klimaat? Een thema dat wel erg actueel is. Daarom trokken we richting het
klimaatcafé waar we via cartoons de verschillende gevolgen van
klimaatverandering bespraken. Via verschillende spelletjes hebben we kennis
gemaakt met de klimaatdoelstellingen van Europa, een moeilijke maar
interessante kwestie.

De Bieb
De bibliotheek is een vast item, maar tijdens de jeugdboekenmaand werden we extra verwend door een
lezing van Patrick Lagrou. De meeste leerlingen kennen hem als de schrijver van ‘het dolfijnenkind’, maar nu
kwam hij ons wat meer uitleg geven over zijn boek ‘Milans groote oorlog’. Wie is Patrick Lagrou? Waarover
gaat het boek? Hoe is het idee ontstaan? We leerden het allemaal.

Wero-thema: mijn gemeente
In het derde leerjaar hebben wij geleerd over onze gemeente. We
leerden over De Panne van vroeger, over de brandweer, de politie,
het gemeentehuis,… .
Hiervoor gingen wij op bezoek bij de politie en in het gemeentehuis.
We kregen bij beide een rondleiding. Bij de politie konden we een
kijkje nemen in een cel en konden we een kepie aandoen.
Vervolgens gingen we naar het gemeentehuis waar we informatie
kregen over de verschillende diensten, we gingen in de raadzaal
waar we uitleg kregen over de burgemeester, de schepenen en wat
er precies gebeurd op een gemeenteraad. Vervolgens gingen we
binnen in het bureau van de burgemeester. Daar was er net een
schepencollege aan de gang en konden we even praten met de burgemeester en z’n schepenen. Wat een
leuke ervaring!

Het grote voetgangersexamen
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar kregen gedurende het
schooljaar verschillende lessen rond verkeer. Na de theorie gingen we
op uitstap om wat we geleerd hadden om te zetten in de praktijk. Zo
konden wij ons goed voorbereiden op het grote voetgangersexamen.
Op donderdag 21 maart was het de dag: het grote
voetgangersexamen. Hier werden ze getest op: veilig oversteken op
een zebrapad, bij verkeerslichten, met een agent en veilig oversteken
tussen twee geparkeerde wagens. De meeste leerlingen slaagden met
glans en kregen een brevet.

Vedette
De kinderen van het vierde leerjaar namen deel aan het
grensoverschrijdende Europees project VEDETTE. Hierbij maakten ze
kennis met de mooie natuurlandschappen in duin en Polder langs
beide kanten van de Belgisch-Franse grens. Daarbij maakten ze
tijdens de slotdag op het Groot Moerhof ook nog eens kennis met de
Franse kinderen die diezelfde natuur mochten verkennen.
VEDETTE staat immers voor “voor een duurzaam ecotoeristisch territorium” .

Nestkastje
In de klas kunnen de kinderen het reilen en zeilen van een familie koolmees
volgen. De genoemde familie leeft in een nestkast op onze school. Soms is
het wel eens leuk en interessant om te zien wat er in dat kastje gebeurt.
Wanneer een cameraatje het hete gebeuren volgt, verstoor je het leven in de
kast niet. Op Pasen kwamen de eerste jonge meesjes uit het ei. Tijdens de
dagen en weken die volgden konden we zien hoe de jonge vogeltjes te eten
kregen, groeiden en hun poepjes aan hun ouders gaven. Dat laatste is
natuurlijk een prima manier op die ‘kinderkamer’ netjes te houden!
Een vogelringer kwam de zes jonge vogeltjes voorzien van een ringetje. Op
die manier zijn deze vogeltjes voor eeuwig en altijd geregistreerd als ‘de
koolmeesjes van de basisschool Immaculata’.

Mooimakers
Op donderdag- en vrijdagmiddag maakten de kinderen uit de derde graad kennis
met een milieu-item. Nestkastjes maken, plantjes zaaien… maar ook zorg dragen
voor onze omgeving. Met de actie mooimakers zorgden we ervoor dat onze grote
speelplaats en de schoolomgeving netjes gehouden werden. Met de vuilgrijpers
was dat een stuk leuker en makkelijker. Voor zoveel inzet werden we beloond met
een mooimakers- cheque. Deze som kunnen we investeren in iets waarmee we
onze schoolomgeving liefst nog properder kunnen houden!

Lieve leesouders Frans
Elke week opnieuw staan onze leesouders Frans klaar om samen met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
aan de slag te gaan. In kleine groepjes krijgen onze kinderen de kans om Frans te spreken, te lezen en te
oefenen.
Lieve Françoise, Christian, Ina en Brigitte, bedankt voor jullie enthousiaste inzet en het plezier waarmee jullie
de kinderen heel wat bijleerden.
A l’année prochaine!

EHBO: ook kinderen kunnen levens redden!
Correct reageren bij een ongeval kan veel ergs voorkomen en zelfs
levens redden. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn,
zodat je kalm en efficiënt reageert mocht het nodig zijn.
We nodigden Isabelle Blontrock, de mama van Dieuwke uit het 2de
leerjaar, uit op onze school. Zij leerde de leerlingen van het 5de en
6de leerjaar hoe ze die eerste hulp kunnen toedienen. Aan de hand
van een eenvoudig stappenplan leerden de leerlingen hoe ze goed
en snel kunnen helpen.
De hartmassage en beademing oefenen op de poppen vonden ze
natuurlijk het leukst!
Isabelle, bedankt voor de mooie en duidelijke uitleg en voor de
leerrijke namiddag!

STEMdag
De leerlingen van het zesde leerjaar gingen op de ‘STEMdag’, op ontdekking in het VTI Veurne. Daar kregen
ze allerhande workshops, de ene al meer gekend dan de andere.
Ze maakten kennis met houtbewerking en elektriciteit waar ze als eindproduct een lichtbol maakten.
Ook Milo de wetenschapsrobot met WeDo 2.0 en WinCard kon hen enorm boeien. De computer was tijdens
deze workshops hun beste vriend.

Week van de Zee
Tijdens de Week van de Zee leerden we op een speelse manier
verschillende zeedieren kennen. Bewegen als een krab, krijsen als
een meeuw, samenwerken als een mosselbank, verzamelen van
schelpen, we deden het allemaal. De actieve quiz bracht ons tal van
weetjes bij over de wondere wereld van de zee.

Thema De Panne
Op bezoek in het containerpark.
In het derde leerjaar leerden wij over onze gemeente. In het kader
van dit thema brachten wij een bezoek aan het containerpark. De
papa van Lara uit 3B ontving ons met open armen en gaf ons heel
wat uitleg over de verschillende containers en afdelingen. We
leerden veel bij!

Leesouders eerste graad
Dit schooljaar waren er weer heel wat enthousiaste leesouders. Elke week werden de kinderen van het 1ste
en 2de leerjaar door enkele mama’s, oma’s, … begeleid. Dankjewel aan de leesouders voor de grote inzet om
elke week onze eerste lezertjes te helpen!

Thema dieren
Heel wat kinderen van het 1ste leerjaar
kwamen enthousiast vertellen over hun
huisdier. Alle kinderen waren dan voor 1
dag verantwoordelijk voor de verzorging
van de huisdieren. Ze mochten samen op
pad gaan met de hond van Lou.

Combiwerking 3de kleuter - 1ste leerjaar
De kinderen van het 3de kleuter kwamen
regelmatig eens op bezoek in het 1ste
leerjaar. Ze leerden op een speelse manier
de klaswerking kennen. De kinderen
werkten rond schrijven, letters en cijfers. Ze
leerden al hun eerste woordje 'ik' lezen. De
kinderen van het 1ste leerjaar keerden voor
1 dag nog eens terug naar de 3de
kleuterklas.

Kykhillrun
Tijdens de Kykhillrun op woensdag 22 mei zetten heel wat kinderen
hun beste beentje voor. Velen hadden ‘snelle benen’ en sommige
hadden zelfs nog wat ‘jus’ over.
Dit alles resulteerde in een mega verzameling van medailles en
ereplaatsen. Proficiat aan alle sportievelingen!

Dansavond met BBQ
Op woensdag 22 mei vond ons jaarlijks dansfeest met BBQworst plaats. De zon was van de partij net als de dansjuf en
onze vlijtige BBQ-mannen en vrouwen. Dank je wel
Oudercomité voor de organisatie!

Spelen en studeren
In afwachting van de proefwerken konden de kinderen uit 3A en 3B
quizzen op de Ipads! Door middel van een applicatie kunnen de
leerlingen de Ipads gebruiken als antwoordenknop. Eerst kiezen ze
een teamnaam, daarna wordt een vraag geprojecteerd op het
digitaal bord. Vervolgens kunnen de leerlingen het juiste antwoord
aanduiden. Het team met de meeste punten wint uiteraard! Wie
zegt dat leren saai is? Hier alvast niet!

Thema ‘Wonderwaterwereld’
Wanneer het einde van het schooljaar nadert, staat er in het vierde leerjaar
steeds het thema ‘water’ op het menu. In de klas mochten de leerlingen
allerlei proefjes uitvoeren: zout water werd zoet, we ontwierpen ons eigen
waterzuiveringsstationnetje en ontdekten hoe een watertoren werkt. Maar
de topdag van dit thema was toch wel de klasuitstap. We bezochten het
waterzuiveringsstation te Wulpen, namen vervolgens een kijkje bij de IWVA
en sloten uiteindelijk de dag af in de Doornpanne in Oostduinkerke. De
leerlingen verbaasden zich over de weg die water moet afleggen vooraleer
het uit onze kraan komt en beloofden plechtig om er vanaf nu nog zuiniger
mee om te springen.

Meer foto’s op
https://www.immaculatabasisschool.be/

Daar gaan ze…
Het gaat hen allemaal zeer goed!

De schoolpoort blijft wijd openstaan voor de leerlingen die de basisschool verlaten.
Ja, ze zijn groot geworden! Ze nemen elk hun verhaal mee…
Klas van juf Myriam
Bersnukaeva Assia, Beyen Connor, Burki Anouk, Buyens Eloïse, Deboyser Iliana, Geoffroy Clarysse, Godderis
Elisa, Janssens Vic, Maelfait Pauline, Maes Amber, Meersseman Tiany, Reynaert Iza, Salden Rafael, Stan
Mateo, Vanbleu Floor, Vander Zande Sara, Vanden Abeele Angelo, Vermeulen Lenn,

klas van juf Caitlin
Baert Charlotte, Bartholomeus Naomi, Berteloot Alex, Dieleman Raisa, Gunst Amy, Huys Azalia, Launoy Len,
Lherbier Chloé, Lycke Yann, Maes Lotte, Regnart Ylke, Rosselle Liana, Syed Ali Muhammad Jafri, Vanrobaeys
Thomas

Dankjewel….
Zonder jullie dagelijkse steun en inzet
zou het schoolleven er heel wat minder
mooi uitzien!
Dank aan …
Het Schoolbestuur en de Kloostergemeenschap voor hun steun ,
begrip en vertrouwen.
Onze leerkrachten : juf Evy, juf Sharon, juf Delfine, juf Kris, juf Mona, juf Ilona, juf Lisa
juf Kaat, juf Eilish, juf Shanna, juf Laura, juf Lisa, juf Mieke, juf Sharon, juf Evelien, juf Katrien, juf Yenka,
meester Frank, juf Adeline, juf Ann, juf Cinthia, juf Myriam, juf Caitlin, meester Floris, meester Jens , meester
Carl, priester Jos en zorgcoördinator Emmely
Onze kinderverzorgster : Christine
Onze administratieve medewerksters : Martine, Carine en Evy
Ons dienstpersoneel in de refter : Annie, Mireille , Rosita, Ingrid, Marjorie, Joëlle, en Marc
Ons poetspersoneel : Annie, Marjorie, Joëlle, Mireille en Nadine
Onze klusjesman Daniël
Ook zij geven het beste van zichzelf voor onze kinderen :
Ons oudercomité,
onze leesmoeders in het eerste en tweede leerjaar,
onze leesbegeleiders Frans in het vijfde en zesde leerjaar,
onze logopedisten, ons CLB-team, onze schoolraad,
de politie voor onze veiligheid op tal van activiteiten.
de gemeentelijke diensten: bib, OCMW, technische dienst, sportraad
onze traiteur en zijn personeel.
Onze collega’s van het secundair : dagelijks aanspreekpunt voor praktische probleempjes
Onze collega’s uit de Scholengemeenschappen

Onze kinderen op school … jullie leren de grote mensen een beetje meer
mens worden.
De ouders van onze kinderen voor het geweldig vertrouwen in het
schoolteam.
Onze stille supporters hier en daar !

Oudercomite
Het oudercomité is een enthousiaste groep mama’s en papa’s die van het Immaculata een nog fijnere plek
wil maken. Ze krijgt info en geeft advies over het dagelijks beheer van de school.
Hun daden : organiseren van de Koekenverkoop, aankopen en klaarmaken van de Sinterklaasgeschenkjes,
bevolken van het drank- en eetstandje op de kerstmarkt tijdens de zangavond van de kinderen, begeleiden
van kinderen tijdens schoolse activiteiten, organiseren van een BBQ en dansavond, meewerken aan de
realisatie van het schoolfeest…
De globale opbrengst van de verschillende activiteiten bedroeg dit jaar ruim XXXX euro. Hiermee konden
schoolreizen, sneeuwklassen, de wekelijkse fruitbedeling, een ochtendje op de ijsschaatspiste, Sinterklaas en
Paasklokken gesponsord worden. We zijn hen dan ook uitermate dankbaar.

Open deur eind augustus
Ook dit jaar bieden we u de mogelijkheid om op het einde van de grote vakantie samen met uw kind(eren)
een bezoekje te brengen aan de drie afdelingen van onze school.
Ons schoolteam zal u graag verwelkomen
op onze opendeur die doorgaat op woensdag 28 augustus 2019 van 17u. tot 19u.
U krijgt zo de kans om eens door onze school te wandelen, een babbeltje te slaan met de leerkrachten en
kennis te maken met de andere ouders.
We kijken uit naar uw komst.
Ook ouders die in uw buurt wonen en die onze
school niet kennen, zijn van harte welkom.
Wilt u hen even aanspreken ? Dank hiervoor.

Even vooruitblikken … schooljaar 2019 – 2020
28/08

IEDEREEN

Open deur

2/09
17/09

Eerste schooldag:
MARKTSCHOOL / OOSTHOEKSCHOOL

18/09
19/09

25/09

Infoavond voor ouders

19.00

Toon je sportclub @school
CENTRUMSCHOOL

Infoavond voor ouders

20/09
24/09

17.00 – 19.00

19.00

Strapdag
1STE TOT 6DE LEERJAAR
STE

1

Schoolsportdag

DE

TOT 6 LEERJAAR

Strandloop

VM

30/09

Facultatieve vrije dag

4/10

Werelddierendag.

5/10

Natuurfestival: Wie doet mee?

9/10

LAGER

Pedagogische werkdag

9/10

LAGER

Sportnamiddag: estafetteloop

NM

Herfstvakantie 26/10/2019 – 11/11/2019
27/11

LAGER

Sportnamiddag: netbal

NM

4/12

MARKTSCHOOL / OOSTHOEKSCHOOL

Sinterklaasfeest in de Boare

10.00?

5/12

CENTRUMSCHOOL

Sinterklaasfeest in de Boare

14.00?

18/12

CENTRUMSCHOOL

Kerstzang

19/12

KLEUTER / LAGER

Ouderavond
Kerstvakantie 21/12/2019 – 5/01/2020

22/01

IEDEREEN

Pedagogische werkdag: Oriëntatie op de wereld

08.30 – 12.00

22/01

LAGER

Sportnamiddag: dans

NM

3/02

Facultatieve vrije dag
STE

19/02

1

GRAAD

21/02

IEDEREEN

Sportnamiddag: basket

NM

Carnaval

NM

Krokusvakantie 22/02/2020 – 01/03/2020
Paasvakantie 04/04/2020 – 19/04/2020
6A / 6B

Sneeuwklassen leysin

1/05

Dag van de arbeid

6/05

Pedagogische werkdag

10/05

Moederdag

13/05

LAGER

11/03/2020 – 18/03/2020

Sportnamiddag: Interscholencup voetbal

21/05

O.l.h. Hemelvaart

28/05

Schoolfotograaf: klasfoto’s (ML – ND – EDA)

31/05

Pinksteren

1/06

Pinkstermaandag

3/06

LAGER

14/06
24/06

Sportnamiddag: Kykhillrun
Vaderdag

KLEUTER / LAGER

Ouderavond

NM

