NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

Beste ouders, lieve leerlingen,
De eerste 2 maanden zi en er op en er werd écht al ongelooﬂijk hard gewerkt:
een eerste groeiﬁche en een bijhorend oudercontact zijn daar het bewijs van.
Tijd nu om even die ba erijen terug op te laden!
Wij kijken alvast uit naar de komende periode waarin heel wat staat te gebeuren.
NIET VERGETEN:
Na de herfstvakan e, dankzij Smakelijke Scholen; een subsidie van de Stad Antwerpen:
Op maandag en donderdag: heerlijke, verse, vegetarische soep.
Op disndag en vrijdag lekkere groetjes en fruit.
Wij wensen iedereen een deugddoende herfstvakan e!
Team Ibex

Tijdens de herfstvakan e gaat u mogelijk op zoek naar gepaste kledij voor de komende wintermaanden.
We herinneren u nog even aan de afspraken rond het uniform.
Op die manier komt u niet voor verassingen te staan.

We gaan uit van het ‘keep it simple’ principe:
Van schouders tot enkels: jas, trui, broek, rok, kleedje,
kousenbroek,…: zwart of marineblauw

Kleur van de jas

SCHOOLFOTOGRAAF:

Op dinsdag 8 en woensdag 9 november: individuele foto’s en klasfoto’s.
De kinderen hoeven beide dagen NIET in uniform te komen.
Wij voorzien ook een fotomoment voor broers en zussen.
U bent in de mogelijkheid om foto’s online te bestellen: INFO VOLGT.

OUDERGROEP
Onze nieuwe oudergroep zat een 2de keer samen dit schooljaar.
Het verslag van deze vergadering vindt u op onze website via deze link:
h ps://www.basisschoolibex.be/oudervereniging

Vrijdag 2 DECEMBER van 08.30u tot 09.30u: OUDER-BABBEL-CAFE
Wees welkom voor een kop koﬃe of thee, en een babbeltje!
WAAR: In de poly
WAAROM: Om andere ouders te leren kennen, of u hebt een goed idee of u zit
met een vraag die u wil bespreken met leden van de oudergroep, of gewoon
voor de gezelligheid.

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 14 februari om 20u: VAN HARTE WELKOM
De oudergroep kan u bereiken via mail: oudergroep@basisschoolibex.be

Regelma g krijgen we als school te maken met pestgedrag buiten onze schoolmuren.
Ook dit schooljaar organiseren we een info avond over het thema cyberpesten.
Vooral gericht op de ouders van groep groen, maar iedereen is welkom.

Donderdag 24 november om 19u in de Poly
Online pesten, het komt extra hard aan en het stopt niet
als je thuis in je zetel zit!
Wat is cyberpesten? Hoe gaat het in zijn werk? Wie zijn daders en slachtoﬀers en wie kijkt toe? Hoe pak je het aan?
Waarom moet je vooral praten en hoe begin je eraan?

Inschrijven via: h ps://forms.gle/JzR197WC 8T9JBB9
Deze info avond is gra s.

S laan komen ook de feestdagen eraan. Koopt u ook wel eens online?

U kan onze school GRATIS een ﬁnancieel duwtje in de rug geven!

trooper.be/ibex

Sporten jdens de kerstvakan e!
Ook jdens de eerste week van de kerstvakan e organiseert Jespo sportweken:
Van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december is er voor de allerkleinste avonturiers
(3-6 jaar) de sportweek Sportsafari.
De iets oudere kinderen (7-10 jaar) proberen hun Missie Mul sport tot een goed einde te brengen.
Inschrijven kan vanaf maandag 24 oktober (10u00) via de website van Jespo.
Spor eve groeten,
Het Jespo-team

SORTEREN JULLIE THUIS OOK MEE? OP SCHOOL DOEN WE DAT ZO!
Druk de picto’s af en kleef ze thuis op de juiste vuilbak! Zo help ook jij mee juist sorteren!

