
 

 Kalender december 2018  

 scholen Ingooigem 

za 1  zo 16  

zo 2 Begin van de advent. ma 17 5+6: winadoe (wetenschap en techniek) 

ma 3 Geen studie voor 4+5+6 di 18 1+2+3: zwemmen 
4-5-6: muzonamiddag 

di 4 Sinterklaas komt op bezoek.  
1+2+3: zwemmen 
 

wo 19 1+2+3: Bib 

wo 5  do 20 1+2+3: Bezoek Wielant in kerstsfeer 
Oudercontacten  
4+5+6: oudercontacten 

do 6 Verjaardag van de Sint vr 21 Julesklas: zwemmen 

vr 7  za 22 Start kerstvakantie 

za 8  zo 23  

zo 9 9u: Instapviering eerste communie ma 24  

ma 10 Julesklas: stage meester Jari di 25 Kerstmis 
10.30u: Kerstviering opgeluisterd door 
het muziekhuis.  

di 11 1: Lijsternest  
4-5-6: vrij zwemmen 
19.30u Infomoment 6de lj:”Overgang 
naar het secundair “ 

wo 26  

wo 12  do 27  

do 13 2de + 3de kleuter: toneel vr 28  

vr 14 2de + 3de kleuter: toneel za 29  

za 15  zo 30  

 zo 31  

 
 
 
 



 
 

Nieuwsbrief scholen Ingooigem 

 
 
Beste ouder(s) 
de bloembollenactie was een groot succes. Bedankt voor jullie steun! De opbrengst van beide scholen gaat 
integraal naar de speelplaatsen van beide scholen. In GLS werden de bloembollen geplant. In VBS werd de 
afsluiting opnieuw geplaatst en op het ballenplein van de kinderen werd al veel gespeeld. 
We voorzien een volgende stap in de werken tijdens de kerstvakantie. Daarvan worden jullie later op de 
hoogte gebracht.  
 
 

Mindfulness in het tweede leerjaar 

 
In oktober kwam Lindsy Lobbens langs op de personeelsvergadering. 
Ze stelde ons voor hoe ze Mindfulness in een klaswerking kan introduceren. 
Mindfulness zet in op het vinden van rust en verbeteren van concentratie. Ook 
leren we omgaan met de grote hoeveelheid prikkels die op ons afkomen. 
Dankzij de steun van de ouderraad, zal zij na de kerstvakantie in het tweede 
leerjaar kunnen komen. 
Gedurende 8 weken komt ze telkens op woensdag langs om met de kinderen 
op weg te gaan. 
We kijken er al naar uit. Achteraf zullen we ook kijken hoe we van dit klastraject 
een verhaal voor de school kunnen maken. Maar eerst kijken we uit naar de 
start in het tweede leerjaar. 
 
 

Wist je dat voor de oudste leerlingen op regelmatige basis een leerlingenraad wordt georganiseerd. Op 
deze manier krijgen leerlingen inspraak in de schoolwerking. 

 
 

Al even vooruitblikken 

 
De bosklas voor 1-2-3 gaat door van 13 maart tot en met 15 maart. We willen al meegeven 
dat de infoavond op donderdag 7 februari zal gegeven worden om 19.30u.  
 
 
 

Fijne start in deze feestmaand. 

 
Afsluitend wensen we jullie allen een vlotte start in de feestmaand bij uitstek. 
Schoentje zetten, proefjes maken, Nieuwjaarsbrieven schrijven en dan: klaar voor 
vakantie! 
Genegen groeten van het ganse team! 

 


