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Na de herfstvakan e starten we met een klasoverschrijdend
project rond ons jaarthema ‘Gezond en wel in je vel’ . In alle
klassen zullen ac viteiten doorgaan die daarop geënt zijn. Er
wordt gestart en afgesloten met een gezamenlijk moment. We
willen de kinderen wijzen op het feit dat gezondheid heel erg
belangrijk is en dat je daar zelf een inspanning moet voor doen.
Soms wordt je ziek zonder dat je daar zelf iets kan aan doen,
maar al wat je kàn doen om gezond te blijven is meegenomen.
We zullen niet vertellen wàt je moet eten, maar we willen kinderen er wel op wijzen dat je best zo afwisselend mogelijk eet en
dat sommige dingen gezond zijn en andere minder. We zullen
het niet alleen over voedsel en eten hebben, maar ook over voldoende bewegen en over wat je kan doen om je goed te voelen.
We willen kinderen vaardigheden bijbrengen die hen helpen om
vrienden te maken en te behouden. We willen ze tonen hoe je
conﬂicten oplost en een nieuwe start kunt maken wanneer het
fout liep. Heel wat werk aan de winkel dus.

Beste ouders,

Straks is het even jd om halt
te houden. De kinderen zijn
reeds twee maanden hard aan
het werk en kunnen een rustpauze wel gebruiken. (Leerkrachten trouwens ook) Gewoon even halt houden, even
achterom kijken en plannen
maken voor de volgende maanden. Even zorgen dat je jezelf
niet voorbij loopt en tevreden
terugblikken op ﬁjne momenten en je afvragen hoe je de
minder goede momenten had
kunnen vermijden.
Na de herfstvakan e vliegen
we erin met een klasoverschrijdend project rond ons jaarthema. Dan zal de Sint al gauw
langskomen en stappen we zo
de wintermaanden in.

29/10—06/11
HERFSTVAKANTIE

11 NOVEMBER
VRIJE DAG
24/12—08/01
KERSTVAKANTIE

PROFICIAT AAN ALLE DEELNEMERS AAN DE
29e SCHOLENCROSS

Ik wil hier graag iedereen bedanken die de voorbije weken
op een of andere manier de
school steunde. Hetzij door
daadwerkelijk te helpen bij acviteiten of door deel te nemen aan het ee.es jn of chrysanten te kopen. We appreciëren dit bijzonder.
D.V.
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RODE NEUZENDAG

BEDANKT !

Op zaterdag 26 november gaat op het schooldomein van de School van Morgen
een Rode Neuzenkermis door. Dit is een ini a ef van enkele ouders die de handen ineen geslagen hebben om binnen het kader van de Rode Neuzenac e een
Vlaamse kermis te organiseren op de School van Morgen. Veerle (mama Jarne en
Jetske) is de coördinator van dit gebeuren. Er zullen leuke spelen zijn voor jong
en oud, pannenkoeken en wafels, … Wie wil helpen neemt contact op met Veerle of Cinteke. Natuurlijk verwachten we ook veel volk om deze ac e te steunen.

We verkochten iets minder chrysanten dan de vorige jaren, maar
toch voldoende om het beoogde
doel te bereiken. We wilden met
de opbrengst zorgen voor stevige
boxen om klasspeelgoed in op te
bergen.
Elke klas kreeg een box. In de
lagere school wordt daar het
speelgoed in opgeborgen dat
over de middag gebruikt wordt :
springtouwen, ballen, frisbee’s,…
DANK AAN ALLEN DIE ONS
STEUNDEN DOOR CHRYSANTEN AAN TE KOPEN.
▄

FLUODAG
Met de donkere dagen in het verschiet willen we
nog eens de aandacht vestigen op het belang van
fluo-jasjes. We verwachten dat ALLE kinderen
die dragen om naar school te komen en naar huis
te gaan. Dus ook de kinderen die met de bus komen (wanneer ze op– en afstappen zijn ze voetganger en je kan niet genoeg gezien worden !)
Bij uitstappen eisen we ook dat de fluo-jasjes gedragen worden. Zo zien anderen dat de kinderen
een groep vormen en worden ze opnieuw goed
gezien.
Eigenlijk ijveren we ervoor dat een fluojasje aandoen net zo vanzelfsprekend is als je schoenen of
je broek aandoen. Het is even wennen maar o zo
belangrijk ! Automobilisten weten waarom .
▄

Vanaf maandag 7 november organiseren we opnieuw de ace “Helm op—Fluo Top”. Hiervoor registreren we wie zijn
ﬂuo-jas draagt om naar school te komen. Kinderen krijgen
dan s ckertjes die ze op een kaart kleven. Wie een volle
kaart verzamelt kan gra s naar een pretpark. Doen !
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LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
KNUBBE (NCZ) EN FROEZEL (RKG)
In het kader van de samenwerking tussen de
verschillende levensbeschouwingen (ILC),
maakten de leerlingen van L1-L2 kennis met de
beren Knubbe (NCZ) en Froezel (RKG). Deze beren begeleiden de leerlingen in hun zoektocht
naar belangrijke waarden en normen binnen
het eigen levensbeschouwelijk vak.
Als crea eve afsluiter van dit ILC-project, maakten de leerlingen met stoepkrijt een grote
vriendschapstekening op de speelplaats.

keuken
Zoals u weet kunnen de kinderen elke middag een warme maal jd gebruiken op school (uitgezonderd woensdag). Hiervoor moeten we elke dag de aantallen doorgeven aan de traiteur en dit voor 9 uur ‘s morgens. Dit
maakt het mogelijk dat we heel kort op de bal spelen en
dat er voldoende ﬂexibiliteit is wanneer iemand een
dagje geen of net wel warme maal jd wil eten.
Omdat we het belangrijk vinden dat er ook vegetarisch
kan gegeten worden hebben we dit ook opgenomen in
ons aanbod. Vege-maal jden zijn evenwel iets duurder.
Door de geringe vraag moeten we voor de vegetarische
maal jden vooraf bestellen bij de traiteur. Daarom is
het noodzakelijk om vegetarische maal jden te bestellen ten laatste op donderdagvoormiddag van de week
voordien. Indien dit niet jdig gebeurt dan kan men in
die week geen vegetarische maal jden gebruiken !
Binnenkort krijgen de kinderen ook een brie=e mee om
in te tekenen op het Sintmenu. Dat zal geserveerd worden op dinsdag 6 december, op de bezoekdag van de
Sint.

DE SCHOOLPARKING
De schoolparking blij? een
heikel punt op school. Die is
eigenlijk te klein om de wa
gens van ouders toe te laten.
Omdat we beseﬀen dat de
parkeermogelijkheden in de Stropstraat ook
beperkt zijn, laten we de wagens van de ouders toch op de parking. We stellen echter
vast dat niet alle ouders op een verantwoorde manier gebruik maken van deze faciliteiten. Te vaak wordt de parking sportwagengewijs opgereden, wordt dubbel geparkeerd
zodat andere ouders niet weg kunnen, worden kinderen onbegeleid over de parking
gestuurd.
Ook bij het afrijden van de parking zien we
te vaak automobilisten die de parking onbesuisd verlaten. Wetende dat de haag de
zichtbaarheid sterk belemmert is het niet
vreemd te moeten vaststellen dat voetgangertjes die aan de parking komen verrast
worden door uitrijdende wagens. M.a.w.
vermijd het gebruik van de parking. Een alterna ef is het verbod om de parking te gebruiken tussen 8 en 9 en 15 en 17 uur.
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Bezoek ook de schoolkalender op de schoolwebsite.

3

18 februari 2017
In de School van Morgen
Repair Café

25/10/2016 : OUDERCONTACT L3-L5

SCHOOL van
Morgen

Ga naar www.schoolvanmorgennazareth.be —> activiteiten

26/10/2016

BELANGRIJKE DATA

27/10/2016 : OUDERCONTACT L1-L2-L4-L6
29/11 t/m 06/11/2016 : HERFSTVAKANTIE
07/11/2016 : START PROJECT JAARTHEMA
08/11/2016 : KLEUTERBOEMELDAG (SVS)
11/11/2016 : VRIJE DAG (WAPENSTILSTAND)
15/11/2016 : ZWEMMEN L3-L4
18/11/2016 : FRANSE/ENGELSE LES
21/11/2016 : L5-L6 : ATLETIEKFESTIVAL GENT
24/11/2016 : AFSLUITEND FORUM PROJECT
25/11/2016 : FRANSE/ENGELSE LES
26/11/2016 : RODE NEUZENDAG KERMIS (OP SCHOOLDOIMEIN)
28/11/2016 : L5 : MEDISCH SCHOOLTOEZICHT
L5-L6 : FEDERAL TRUCK ORGAANDONATIE

27 januari 2017
GROOTOUDERFEEST

29/11/2016 : ZWEMMEN L3-L4
01/12/2016 : L1 : MEDISCH SCHOOLTOEZICHT
: OUDERCONTACT KLEUTER

Telefoon: 09-385 44 52
E-mail: bs.nazareth@g-o.be
M A A N DA G
31/10
_______________

DINSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
01/11
03/11
04/11
________________ ________________ _______________

07/11 Kervelsoep
Orloﬀ steak (1,7)
Spaanse saus (1,3,7)
Prinsessenboontjes
Aardappelen met peterselie
en botersaus (14)

08/11 Wortelsoep
Vol au vent
Bechamelsaus (1,7)
Champignons
Komkommersalade
Frietjes

10/11 Bloemkoolsoep
Kaashamburger (1)
Ajuintjessaus (1,3,7,9)
Erwtjes
Aardappelen (14)

14/11 Preisoep
Blinde vinken (3,9,10)
Spaanse saus (1,3,7)
Spinazie (1,7)
Aardappelen (14)

15/11 Tomatensoep
Kippengyros (1,7,9,10)
Tomaatjes
Mayonaise (3,10)
Frietjes

17/11 Kervelsoep
SpagheM (1)
Bolognaisesaus (1,7,10)
Worteltjes

18/11 Wortelsoep
Heekﬁlet op grootmoeders
wijze (1,7)
Sla + mayonaise (3,10)
Puree (6,7,10,14)

21/11 Tomatensoep
Kippenblokjes (1,7,9,10)
Provençaalse saus (1,7,10)
Broccoli
Pasta (1)

22/11 Broccolisoep
Varkensreepjes (1,7,9,10)
Boterboontjes en tomatenblokjes
Frietjes (10,14)

24/11 Bloemkoolsoep
Braadworst (1)
Vleessaus (3,7,9)
Rode kool
Aardappelen (14)

25/11 Erwtensoep
Gebakken visﬁlet (1,7)
Geraspte worteltjes
Tartaar (3,10)
Puree (6,7,10,14)

28/11 Tomatensoep
Kalkoenﬁlet (7,10)
Vleesjus (3,7,9)
Bloemkool

29/11 Broccolisoep
Stoverij (1,7,10)
Perziken
Frietjes (10,14)

01/12 Tomatensoep
Kalfsbroodje (1,10)
Vleesjus (3,7,9)
Appelmoes
Aardappelen (14)

02/12 Erwtensoep
Kalkoenschnitzel (1,10,14)
Zoetzure saus (1,7)
Erwtjes
Aardappelen (14)

Aardappelen met botersaus 14

11/11

_______________

