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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
1/ Graag uw aandacht voor…
De STRAPdag van 21 september was weer een succes. Proficiat aan alle
kinderen en (groot)ouders die een inspanning deden om naar school te stappen
of te trappen.
De ganse dag door was er van alles te beleven:
- we startten en eindigden de dag met het dansen en zingen van het
straplied
- tijdens de middagpauze werd een verkiezing van mister & miss FLUO
georganiseerd
- in de namiddag werd elke klas uitgenodigd voor een fietsbellenconcert
Het was een sfeervolle dag met dank aan de leerlingen en juf van het 6de leerjaar
die alles in goede banen leidden.
Laat ons onthouden om het hele schooljaar door te strappen, dat is gezond
en goed voor het milieu!
Wil a.u.b. het dragen van een fluohesje (en de fietshelm voor de fietser)
aanmoedigen? We verwachten dat elk kind dat te voet of met de fiets naar
school komt, dit hesje draagt. Wie er geen heeft, mag gerust langs het
secretariaat passeren om er een af te halen. Als er klasuitstappen gepland zijn,
wordt het fluohesje en de helm verplicht, ook voor de begeleiders! Het is
aangewezen om het hesje en de helm van uw kind te naamtekenen.
*****
Eind vorig schooljaar gaven we een schoolkrantje uit dat heel wat creatieve doeopdrachten bevatte. Hopelijk hebben veel kinderen genoten van de talrijke
opdrachten!
Er werden twee wedstrijdformulieren voor de fotoquiz tijdig binnen gebracht.
Juf Lucrèce, oud-leerkracht van onze school, deed mee voor de grap en schreef
dat ze er plezier aan beleefde.
De winnaars zijn… de broers Felix (L3B) en August (L1) Thielemans.
Proficiat, jongens! We plaatsten jullie wedstrijdblad op onze schoolwebsite.
Voor het verhaal van “Tinus, de tennisbal”, verzon Hanne Vanderhaeghen
uit L3A een origineel middenstuk. Op de website kan je lezen wat ze schreef.
Misschien schuilt in Hanne wel een heuse schrijfster wiens boeken we later in de
rekken van de bib zullen vinden! Goed gedaan, Hanne!
*****

Bij slecht weer zal de kleuteropvang tussen 16.00 en 17.00 voortaan
doorgaan in het lokaal dat zich in de laatste gang op de
benedenverdieping bevindt. Vanaf 17.00 komen de kleuters naar de zaal, net
zoals dat voorheen de gewoonte was.
*****
Een aantal kinderen (en hun ouders) van het huidig 5de leerjaar stond tijdens de
zomervakantie in voor het onderhoud en de verzorging van onze
schoolmoestuin en de schoolkippen. Heel veel DANK voor jullie werk! Jullie
deden dat schitterend!
*****
U kreeg van uw (oudste) kind een uitnodiging voor het gezinsontbijt dat we
naar jaarlijkse gewoonte op school organiseren. Dit jaar is dat op zondag 21
oktober. Deze heuse organisatie draait des te vlotter wanneer we voldoende
helpers hebben. Mocht u zich geroepen voelen, wil dan a.u.b. het strookje
invullen dat bij de uitnodiging te vinden was. De werkgroep is u daarvoor heel
dankbaar!
*****
Ons oudercomité heeft beslist om de schoolreizen van alle kinderen te
“sponsoren” met €10 per kind. We zijn immers gebonden aan de wettelijke
maximumfactuur (op jaarbasis €45 voor kleuters en € 85 voor leerlingen van het
lager) om alle educatieve uitstappen en schoolreizen te bekostigen. Die extra 10
euro geeft ons wat meer ruimte om de schoolreis een leuke en zinvolle invulling
te geven. Van harte dank aan ons oudercomité voor de sympathieke steun!
*****
Wil a.u.b. alle spullen van je kind naamtekenen; zeker ook de koekjes- en
brooddozen en drinkflessen?
*****
Zoals gemeld op de infoavond voor de ouders plannen we een heraanleg van
de grote speelplaats. Hoe de nieuwe verharding er zal uitzien, is nog niet
beslist. We denken in het kader van de betonstop na over een “groen
alternatief” en hopen ook zo in aanmerking te komen voor subsidies van de
overheid. Samen met het oudercomité leggen we in ieder geval intussen een
spaarpotje aan en hopen dit project volgend schooljaar te kunnen realiseren.
Mocht u in dat kader ideeën hebben, dan vernemen we die graag!

voorleestuin.be

2/ Welke activiteiten staan er op onze agenda?
Datum

Activiteit

Doelgroep

Woe 3 oktober

Pedagogische Studiedag

VRIJAF voor alle kinderen

Do 4 oktober

Bezoek aan de bib Deinze

2de kleuterklas

Di 9 oktober

Zwemmen

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

Vr 12 oktober

Rapport + Welbevindingsrapport

lagere school

Ma 15 oktober

Kinderraad

Verkozen kinderraadsleden

Do 18 oktober

Leeruitstap naar ‘Het huis van
Kina’ Gent (NM)

3de kleuterklas en
1ste leerjaar

Zo 21 oktober

Ontbijt, georganiseerd door ons
oudercomité.

(graag het uur van je gekozen
shift respecteren a.u.b.:
8.00 of 10.00)

Di 23 oktober

Zwemmen

1ste, 3de, 4de en 6de leerjaar

24, 25 en 26 okt

Zeeklas naar De Panne

5de leerjaar

Vr 26 oktober

Scholenveldloop

3de, 4de en 6de leerjaar

Van za 27 okt
t.e.m. zo 4 nov

Herfstvakantie

Ingeschrevenen

