Nieuwsbrief Maart 2018
Project ‘Lekker fit’
Op maandag 5 maart start ons schoolproject ‘Lekker fit’. Samen met Fientje en
Fredje gaan we twee gezonde en sportieve weken beleven.
Dinsdag 6 maart krijgen alle leerlingen van de school een gezond ontbijt
aangeboden. Op donderdag 8 maart gaan we op het Hoogbouwplein leuke
spelletjes spelen en op donderdag 15 maart sluiten we het project gezamenlijk af
en zijn alle ouders van harte welkom om 14.30 uur op de Assenedesteenweg.

Zuidactie 2018 ‘Verborgen schatten’
Broeders van Liefde Saul en Edouard startten een nieuw project op in het
Ethiopische stadje Yirgachaffe. Ze geven thuiszorg en onderwijs aan kinderen
met een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om kinderen die een
verborgen bestaan leiden, uit onmacht, onwetendheid of schaamte, zoals
Metike. Het meisje woont al heel haar leven in een klein huisje van slechts een
paar vierkante meter groot. Dit is haar hele wereld…
De broeders zien het als hun missie om al die "verborgen schatten" in
Yirgachaffe te ontdekken en hen de kans te geven zich maximaal te
ontwikkelen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs, ieder kind heeft het
recht om het beste uit zichzelf te halen!
Onze school wil deze actie graag steunen en organiseert daarvoor een
paaseitjesverkoop in de kleuterschool en een sponsorwandeling in de lagere
school.

Oudercontacten
In de loop van de maand maart staan in bijna alle lagere klassen en de klas van juf Hilde individuele
oudercontacten gepland. Wij rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle ouders. Voorafgaand aan
het oudercontact krijgt u een uitnodiging mee waarop u kan aanduiden wanneer u het liefst komt. Het is
uiteraard onmogelijk om iedereen exact het gewenste uur toe te kennen. In de mate van het mogelijke wordt
hier zeker rekening mee gehouden. Indien het voor u onmogelijk is u op de avond van het geplande
oudercontact vrij te maken bent u altijd welkom op een voor u meer passend moment, maar wel altijd buiten
de lesuren. U maakt hiervoor zelf een afspraak met de leerkracht van uw kind.

Inschrijvingen
Binnenkort gaat de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018 – 2019 van start.
We zetten graag alles even op een rijtje :
1. Kinderen die nu al naar onze school komen, hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden. Op het einde
van het schooljaar geldt de ondertekening van het aangepaste schoolreglement als verlenging van de
huidige inschrijving.
2. Kinderen die al een broertje of zusje op onze school hebben kunnen ingeschreven worden tijdens de
voorrangsperiode van maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 16 maart 2018.
3. Vanaf maandag 19 maart 2018 kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden.
Gelieve voor elke inschrijving telefonisch een afspraak te maken met de directie of de zorgcoördinator.
secretariaat: 09/344.00.32
algemeen directeur mevrouw Christa: 0478/25.79.13
zorgcoördinator Vera: 0468/31.98.40
e-mail: christa.raes@sintlaurens.be en vera.de.muynck@sintlaurens.be

Belangrijke data maart 2018
Donderdag 1/3

Oudercontact G5

Vrijdag 2/3

Zwemmen L1A + L4

Maandag 5/3

Start project ‘Lekker fit’
Start inschrijvingen volgend schooljaar
(broers en zussen)

Dinsdag 6/3

Gezond ontbijt op school

Donderdag
vrijdag 9/3

8/3

en Drugspreventieproject L6

Donderdag 8/3

Spelletjesnamiddag Hoogbouwplein

Vrijdag 9/3

Bednet – iedereen komt in pyjama naar school !
Zwemmen L1B + L5A

Maandag 12/3

Oudercontact L3 + L4 + L5A + L5B
Bibliotheekbezoek L4

Woensdag 14/3

SVS Netbal L5 + L6 (Eurohal NM)

Donderdag 15/3

Slotdag Project ‘Lekker fit’. Welkom
aan alle ouders om 14.30 uur
Oudercontact L3 + L4 (deel 2)

Vrijdag 16/3

Zwemmen L1A + L5B

Maandag 19/3

Start inschrijvingen volgend schooljaar
Bezoek bibliotheek L5

Dinsdag 20/03

Bezoek bibliotheek L1 + L2 + L3
Infomoment: Thuis op school – schoolrijpheid
Assenedesteenweg 8.30 uur – 10.30 uur
Infomoment schoolrijpheid
Assenedesteenweg 19.00 uur

Woensdag 21/03

Conferentie voor de leerkrachten
Geen school voor de kinderen

Donderdag 22/03

Zwemmen jongste kleuters 9.45
Techniekdag L5 + L6

Vrijdag 23/03

Zwemmen L1B + L6
Zwerfvuilactie L3

Maandag 26/03

Bibliotheekbezoek L6
Oudercontact L1 + L2 (deel 1)

Dinsdag 27/03

Leerlingenraad

Woensdag 28/03

Zwemmen G4 + G5

Donderdag 29/3

Zuidactie: sobere maaltijd K3 + L1 tem L6
+ sponsortocht L1 tem L6
Medisch schooltoezicht K2
Oudercontact L2 (deel 2)

Vrijdag 30/3

Zwemmen L1A + L2

Maandag 2/4
vrijdag 13/4

tem Paasvakantie

