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

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
1/ Graag uw aandacht voor…
Na 6 jaar enthousiasme en betrokkenheid geeft Wim Meesseman (Klara L6) de
fakkel als voorzitter van het oudercomité door aan Brecht Maes (Juliette K3
en Olivia 1KA) en Stephanie Van Ooteghem (Gilles L6 en Margaux L4A). Grote
schoenen om te vullen, vandaar dat ze het met twee doen! Stephanie en Brecht
nemen de taak met warmte voor de school samen op en zullen het oudercomitéteam ondersteunen in haar werking. Wim blijft lid (en hulplijn) van het OC!
Dank je Wim!
*****
De STRAPdag van 20 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 speeltijd mochten de kinderen van alle lagere klassen een
strapdagkrijttekening maken, de leerlingen van 1ste leerjaar wonnen de
wedstrijd. Proficiat!
- over de middag was er een fluoparcours op de speelplaats
- in de namiddag werden er foto’s genomen in fluo-outfit (zie Gimme)
Het was een sfeervolle dag met dank aan de leerlingen en juf van het 6de leerjaar
die alles in goede banen leidden.
Met onze flitsfoto’s kunnen we leuke prijzen winnen als we de meeste
stemmen halen. Stem daarom op de foto van ’t Leernest op
https://www.octopusplan.info/strapwedstrijd-scholen/
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.

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 20
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!
*****
Er is steeds meer vraag vanuit de ouders om vegetarische maaltijden aan te
bieden op school. Zowel met het oudercomité als met het lerarenteam werd
besloten om 1 keer per maand een vegetarische maaltijd op het menu te zetten
voor iedereen. Als uw kind(eren) elke dag een vegetarische maaltijd wil(len), kan
dit ook. Omwille van organisatorische redenen kunnen we niet ingaan op de
vraag om elke dag te mogen kiezen tussen een vegetarische of een traditionele
maaltijd. Bedankt voor jullie begrip.
*****
Op de infoavond van september werd er een oproep gedaan naar de ouders om
te helpen begeleiden bij een activiteit. Heel wat ouders stelden zich kandidaat.
Hartelijk dank voor dit engagement! We wensen jullie veel plezier.
*****
We willen groeien naar een afvalarme school met minder PMD en restafval.
Mogen we jullie vragen om dit van nu af aan te minimaliseren?
Vanaf januari 2020 worden enkel nog drinkbussen en herbruikbare
doosjes toegelaten op onze school. Zo willen we samen bouwen aan een beter
milieu.
Dank voor jullie bereidwillige medewerking!
*****
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!
*****
Langs deze weg willen we graag alle ouders die de heraanleg van de
speelplaats gesponsord hebben nog eens hartelijk bedanken.
*****
Wil a.u.b. alle spullen van je kind naamtekenen; zeker ook de koekjes- en
brooddozen en drinkflessen?
*****
Indien je contact wil met het VCLB kan je in de agenda van je (oudste) kind een
groene sticker vinden met de contactgegevens.

2/ Welke activiteiten staan er op onze agenda?
Datum
Di 1 oktober

Activiteit
Zwemmen

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

Do 3 oktober

Leeruitstap naar Cozmix,
Volkssterrenwacht Brugge

4de, 5de en 6de leerjaar

Vrij 4 oktober

Pedagogische studiedag

Vrijaf voor alle kinderen

Do 10 oktober

Natuurwandeling in de
Brielmeersen

3de leerjaar A

Vr 11 oktober

Rapport + Welbevindingsrapport

lagere school

Natuurwandeling in de
Brielmeersen

3de leerjaar B

Leeruitstap naar Cozmix,
Volkssterrenwacht Brugge

3de kleuterklas en
1ste leerjaar

Zwemmen

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

Vrij 18 oktober

Dag van de jeugdbeweging:
laat je uniform zien!

Alle klassen

Zo 20 oktober

Ontbijt, georganiseerd door het
OC

(graag het uur van je gekozen
shift respecteren)

21, 22 en 23 okt

Zeeklas naar De Panne

5de leerjaar

Do 24 oktober

Schoolfotograaf (klasfoto,
individuele foto en gezinsfoto)

Alle klassen

Vr 25 oktober

Scholenveldloop

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

Van za 26 okt
t.e.m. zo 3 nov

Herfstvakantie

Di 15 oktober

Ingeschrevenen

