vgv

Vrije Basisschool LEERNEst
Kloosterstraat 3
9800 Bachte-Maria-Leerne
Tel : 09 282 77 87
directie@leernest.be

NIEUWSBRIEF april – mei 2018
Graag uw aandacht voor…

Proficiat aan alle kinderen voor hun inspanningen tijdens deze
vastenperiode: enerzijds voor de verstervingen die zij deden door deel te
nemen aan het sober maal (€ 312,51), anderzijds voor de bedragen die werden
verzameld via het muntjestapijt (€ 294,15) en de rommelmarkt (€ 401,16). Het
totale bedrag van € 1007,82 gaat naar de Happy Chilumba Primary School
waarmee schoolmeubilair, boeken en schrijfgerei worden gekocht. Voor meer
informatie kunnen jullie een kijkje nemen op www.hulpfonds-chilumba.be
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
***
Op 26 mei heeft ons jaarlijks schoolfeest plaats. De parking wordt voor dit
evenement volledig afgesloten met werfhekkens omwille van de veiligheid van de
kinderen. De opbrengst van dit feest gaat integraal naar de klaswerking. Een
aantal mensen sponsorden reeds ons schoolfeest. Deze mensen mogen op de
werfhekkens een spandoek met reclame hangen. Indien ook jij een steentje
wil bijdragen, kan je een spandoek hangen met reclame. Er zijn twee maten en
dus twee prijzen:
- € 100 voor een reclamespandoek de grootte van een volledig
werfhekken
- € 50 voor een reclamespandoek de grootte van een half werfhekken
Als je interesse hebt, neem dan contact op via directie@leernest.be. Wij brengen
je dan op de hoogte wanneer je best je spandoek kan komen ophangen.
Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking.
***
De namen van de communicanten zijn te vinden op onze website.
Naast heel wat informatie geeft onze website (www.leernest.be) ook met foto’s
weer wat er zoal gebeurt in ons LEERNEst.
Wat de datum voor de eerste communie van 2019 betreft, kunnen we
definitief meegeven dat dat op zondag 5 mei 2019 om 9 uur zal zijn.
***

Na het bouwen van de nieuwe klaslokalen, is het de beurt aan de 2
schoolkippen om een nieuwe huisvesting te krijgen. We zijn op zoek naar een
handige (groot)ouder die voor onze kippen een degelijk en duurzaam hok kan
maken.
Heeft u talent om deze klus aan te pakken, neem dan gerust contact op met de
directie. Annemieke en Rozemieke (onze kippen) zijn u bij voorbaat dankbaar!
***
Af en toe doen we beroep op (groot)ouders om kinderen te voeren naar een
buitenschoolse activiteit.
Wat betreft het gebruik van kinderzitjes houden we daarbij de volgende regel
voor ogen: kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter zitten verplicht op een
autozitje. Uiteraard draagt elke inzittende de veiligheidsgordel.
Hopelijk is deze regelgeving ook in elk gezin spontaan van toepassing!
***
De opvangmedewerkers vragen om de afspraak betreffende het afhalen van
de kinderen even in herinnering te brengen:
De “vlag” die voor het keukenraam wordt opgehangen geeft aan langs waar u de
kinderen afhaalt.
=> de kinderen zijn buiten; u haalt de kinderen via het groot hekken af

=> de kinderen zijn binnen; u belt aan aan de voordeur

Welke activiteiten staan er op onze agenda?

Datum

Activiteit

Voor wie?

Donderdag 19

Bedrijfsbezoek
‘De Rore’

5de leerjaar

Vrijdag 20

Schoolreis:
‘De Groote Oorlog’ in
de Westhoek

4de, 5de en 6de leerjaar

Dinsdag 24

Zwemmen

2de, 3de, 5de en 6de

lj.

Maandag 30

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 1 mei

Vrijaf
(Dag van de Arbeid)
Plattelandsklassen in
Loppem

2de leerjaar

Woensdag 2 mei

Vergadering
oudercomité
(20.00)

werkgroep ouders

Vrijdag 4 mei

Musical ‘Hairspray’
(Leiepoort, campus
St.-Theresia )

3de, 4de, 5de en 6de
lj. met fiets

Woensdag 2 t.e.m.
vrijdag 4 mei

Zondag 6 mei

Eerste Communie
(09.00)
Kerk Ooidonkdreef

Dinsdag 8 mei

Zwemmen

Donderdag 10 mei

Vrijaf
(Hemelvaart)

Vrijdag 11 mei

Zondag 13 mei

Donderdag 17 mei

Vrijdag 18 mei

1ste, 3de, 4de en 6de lj.

Vrijaf
(brugdag)
Moederdag
Medisch schooltoezicht
(op school)

1ste kleuterklas
(deel 1)

Kamperen in tenten

6de leerjaar

Sportbeurs (Palaestra)

2de, 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar

Maandag 21 mei

Verwennamiddag

3de kleuterklas

Rapport

Lagere afdeling

Vrijaf
(Pinkstermaandag
Zwemmen

1ste, 2de, 4de en 5de lj.

Medisch schooltoezicht
(voormiddag)

1ste kleuterklas
(deel 2)

Medisch schooltoezicht
(oud gemeentehuis)

2de kleuterklas
(deel 1)

Dinsdag 22 mei

Donderdag 24 mei

Zaterdag 26 mei
Dinsdag 29 mei

Schoolfeest
Medisch schooltoezicht
(voormiddag)

2de kleuterklas
(deel 2)

