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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
In deze barre Coronatijden wensen we jou
dat je mensen mag ontmoeten die je graag zien,
die naar je luisteren,
die je meedragen als je verdriet hebt,
die je mag ontmoeten op een andere manier dan we gewoon zijn.
Geen knuffel, geen kus, geen handdruk,
maar een warme liefdevolle blik
kunnen wonderen doen – ook op afstand.
We wensen jou
dat je je mag blijven verbonden voelen met wie je dierbaar zijn,
met je kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren.
We wensen jou dat je mag genieten
van de zonneschijn en de helderblauwe lucht,
van de kleurenpracht van bloemen en struiken,
van de vlinders die rondfladderen in de tuin,
van een stralende regenboog na een fikse regenbui,
van het ochtendgekwetter van de vogels,
van de stilte in de avond-uren.
We wensen jou
dat je leert aanvaarden wat niet te veranderen is,
dat je er het beste van kunt maken,
ook al is dat niet altijd gemakkelijk.
We wensen jou ook
hoop en vertrouwen op de toekomst
en leggen die in de handen
van Hij/Zij die groter is dan ons
maar ons nooit in de steek laat.
Chris Willocx

1/ Graag uw aandacht voor…
Elk jaar zijn er enkele leden binnen het oudercomité wiens kinderen letterlijk en
figuurlijk het Leernest ontgroeien. Afgelopen juni zwaaiden Wim Meesseman &
Katrine Boullaert af. Beiden waren bijzonder betrokken bij de school tijdens de
carrière van hun kinderen op het Leernest. Hun jarenlange inzet als voorzitter,
en finance-wonder, betekenden een grote meerwaarde in de uitbouw van het
oudercomité. Onder leiding van Wim kon er in een fijne sfeer heel wat
verwezenlijkt worden voor ’t Leernest.
Wim & Katrine, oprecht bedankt voor jullie gedrevenheid, inzet,
positivisme en warmte. Merci.
*****
Door Covid-19 is er minder direct contact tussen ouders, leerkrachten en
directie. Mag ik je daarom vragen om de mails die je ontvangt aandachtig te
lezen en zo goed als mogelijk op te volgen. Via onze website kan je alle
nieuwtjes van onze school volgen (dit vind je bij ‘Nieuws’ bovenaan rechts en bij
‘Laatste nieuwtjes’). Ook via Gimme krijgen jullie informatie en foto’s
doorgestuurd. Mocht je hierbij problemen hebben, gelieve contact op te nemen
met ann.vdb@leernest.be.
Binnenkort wordt de Facebookpagina van de school opgestart en kunnen jullie
nog meer nieuws te weten komen.
*****
De STRAPdag van 18 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 en dit dankzij de grote inzet van
de 6de klassers. Bedankt juf Tess om dit in goede banen te leiden .
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 verplicht, bij fietsuitstappen is eveneens de helm verplicht,
ook voor de begeleiders! Het is aangewezen om het hesje en de helm van je
kind(eren) te naamtekenen.
*****

We willen verder groeien naar een afvalarme school met minder PMD en
restafval. Ook dit schooljaar worden enkel nog drinkbussen, herbruikbare
doosjes en brooddozen toegelaten op onze school, zo willen we samen bouwen
aan een beter milieu. Vergeet niet om ze te naamtekenen. Let er ook op dat de
drinkbussen goed kunnen sluiten of in een afzonderlijk vakje een plaats krijgen
in de boekentas.
Momenteel hangen er aan de kapstok, buiten op de grote speelplaats, heel wat
jassen en truien. Deze zijn op zoek naar hun eigenaar. Gelieve je kind(eren)
erop te wijzen deze mee te nemen naar huis. Einde van het vorige schooljaar
hadden we drie volle tafels gevonden voorwerpen (kledij, doosjes,…) die niet
genaamtekend waren. Deze bleken van ‘niemand’ te zijn… Alle kinderen kregen
nochtans de kans om samen met de leerkracht hun gerei uit te zoeken.
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen de kans om op het einde van elke
maand hun gerei uit te zoeken en mee te nemen. Wat daarna nog overblijft en
niet genaamtekend is, komt in een zak terecht en schenken we aan een goed
doel of brengen we naar de kringloopwinkel.
Woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen, gelieve dan geen koekjes mee te
geven. Graag met je kind(eren) bespreken om het fruit op te eten, eventueel de
portie aanpassen aan je kind(eren), zodat het (volledig) stuk fruit niet op onze
composthoop moet belanden.
Lege batterijen kan je nog steeds meegeven met je kind(eren).
Dank voor jullie bereidwillige medewerking!
*****
Langs deze weg willen we graag alle ouders die geholpen hebben met klussen of
op de een of andere manier gesponsord hebben heel hartelijk bedanken.
Enkele keren per jaar willen we een oproep doen naar ouders om te helpen bij
activiteiten en/of klussen. Indien jij je als doe-ouder wil opgeven, meld je gerust
aan op directie@leernest.be.
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. Heel veel DANK voor jullie werk! Jullie deden dat schitterend!
*****
Indien je contact wil met het VCLB kan je op de themabrief, in het heen- en
weermapje of in de agenda van je kind een groene sticker vinden met de
contactgegevens.

De activiteitenkalender wordt per maand doorgestuurd. Het is in deze tijd heel
moeilijk om maanden op voorhand activiteiten te plannen. Mocht je vragen
hebben hierover, neem dan gerust contact op via directie@leernest.be.

2/ Welke activiteiten staan er op onze agenda?
Datum
Za 3 oktober

Activiteit
Eerste Communie
(17.30)

Ma 5 oktober

Facultatieve verlofdag

Doelgroep
Communicantjes, ouders,
broers en zussen zijn
welkom
Vrijaf voor alle kinderen

Di 6 oktober

Zwemmen

1ste, 2de, 4de en 6de leerjaar

Woe 7 oktober

Bezoek aan de bib met de fiets

6de leerjaar

Ma 12 oktober

Medisch schooltoezicht

1ste leerjaar

Di 13 oktober

Medisch schooltoezicht

2de leerjaar

Vr 16 oktober

Rapport + Welbevindingsrapport

lagere school

Ma 19 oktober

Bezoek aan Deinze en Leiespiegel

4de leerjaar

Geen stille studie, wel opvang

lagere school

Leietheater ‘Ans en Wilma
verdwaald’
Dag van de jeugdbeweging:
laat je uniform zien!

2de leerjaar A en B

28, 29 en 30 okt

Zeeklas naar De Panne

5de leerjaar

Van za 31okt
t.e.m. zo 8 nov

Herfstvakantie

Vrijaf voor iedereen!

Do 22 oktober
Vrij 23 oktober

Alle leden van een
jeugdbeweging

