vgv

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

NIEUWSBRIEF april – mei 2019
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 en anderzijds voor de bedragen die werden verzameld via het muntjestapijt
en de sponsortocht. Het totale bedrag van de actie gaat naar ‘The Mobile
School’ en wordt meegedeeld in de volgende nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunnen jullie een kijkje nemen op
www.ombileschool.org/nl/products.
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
***
Op 18 mei heeft ons jaarlijks schoolfeest plaats. Dit jaar gaan we voor een
milieuvriendelijke wandeltocht. Jullie kind kreeg deze week de uitnodiging mee
naar huis.
- Graag zetten we die dag het inzamelen van lege batterijen in de kijker.
GEEF JE GEBRUIKTE BATTERIJ NIEUW LEVEN!
Heb je thuis nog lege batterijen die in de weg liggen? Breng ze dan zeker
mee op 18 mei. Je kan ze ook reeds kwijt na de paasvakantie. De
inzamelbox zal in de polyvalente zaal staan. Zo werken we samen aan
een schonere wereld. De lege batterijen kunnen wij inruilen voor
duurzame educatieve producten.
-

-

De parking wordt voor dit evenement opnieuw 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!
***

We werkten dit schooljaar met ons team aan de vernieuwing van ons
pedagogisch opvoedingsproject; we streven immers naar een project dat
meer is dan een tekst op onze website; we willen accenten leggen die in onze
school- en klaspraktijk zichtbaar aanwezig zijn!
We willen daarbij ook nadenken over de manier waarop we die accenten zullen
vertalen naar de ouders toe en heel graag doen we dat samen met jullie.
Misschien voel je je geroepen om samen met ons na te denken over de vraag:
“Welke invulling geven we als ouder in basisschool LEERNEst aan de waarden
welbevinden, respect, verantwoordelijkheid en structuur?”
Stuur je een mailtje naar directie@leernest.be ingeval je wenst deel te nemen
aan deze denkoefening? Die zal doorgaan op donderdag 23 mei van 20.00 tot
21.30 uur.
Op die manier werken we samen aan een opvoedingsproject dat door zoveel
mogelijk participanten wordt gedragen. Dank bij voorbaat!
***
Naar aanleiding van de verkiezingen in de zesde klas in oktober van dit
schooljaar, wil de verkozen partij haar partijprogramma ten volle realiseren.
Naast de organisatie van “LEERNEst’s Got Talent” en een voetbaltornooi, zal ook
het invoeren van een tweede fruitdag nog dit schooljaar van start gaan. Vanaf
24 april worden dus op woensdag geen koekjes meegebracht maar wel enkel
fruit. Voor de meeste kinderen zal dit geen grote verandering zijn want we
stellen vast dat ook op de niet-fruitdagen spontaan appels, bananen, peren,
druiven, aardbeien, wortelen,… worden meegebracht. Super is dat!
***
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 waar je de
kinderen afhaalt.
=> de kinderen zijn buiten; u haalt de kinderen via het groot hekken af

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

Welke activiteiten staan er op onze agenda?

Datum

Activiteit

Maandag 8 t.e.m.
maandag 22 april

Paasvakantie

Voor wie?

Dinsdag 23 april

Zwemmen

2de, 3de, 5de en 6de lj

Maandag 29 & dinsdag 30 april

Plattelandsklassen

2de leerjaar

Woensdag 1 mei

Vrijaf
(Dag van de Arbeid)

Vrijdag 3 mei
Zondag 5 mei

Mariatocht

4de leerjaar

Eerste communie
(9.00)

communicantjes

Zwemmen

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

Medisch onderzoek

1ste kleuterklas

Vrijdag 10 mei

Rapport

Lagere afdeling

Donderdag 16 mei

Medisch onderzoek

6de leerjaar

Zaterdag 18 mei

Schoolfeest

Iedereen welkom!

Dinsdag 21 mei

Zwemmen

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

Dinsdag 28 mei

Toneel op school
(namiddag)

Peuters en 1ste
kleuterklas

Dinsdag 7 mei

Donderdag 30 mei

Vrijaf
(Hemelvaart)

Vrijdag 31 mei

Vrijaf
(Brugdag)

