Nieuwsbrief april 2018
Schoolfeest zaterdag 5 mei
Op zaterdag 5 mei is het feest op onze school. Vanaf 11.30u. ben je welkom voor ons
frietjesfestijn. De kleuters en leerlingen van de lagere school verrassen ons ook dit jaar
met een optreden. Naar goede gewoonte voorzien we weer heel wat leuke spelletjes,
een kapsalon, schminkstand, springkastelen… Er is ook een dessertbuffet om van te
smullen en lekkere hotdogs. Meer informatie volgt na de paasvakantie. We hopen je
zeker te mogen verwelkomen op ons schoolfeest.

Zuidactie 2018 ‘Verborgen schatten’
Dank je wel aan iedereen die de Zuidactie op één of ander manier gesteund heeft. De opbrengst van de verkoop van
paaseitjes, het sober maal en de sponsorwandeling bedraagt €1917

Eerste communie
Heel wat leerlingen van het eerste leerjaar doen hun eerste communie. De viering vindt plaats op
zondag 22 april om 9.00u. in de kerk van Zelzate centrum.
We wensen alle communicanten een blije dag.

Renovatiewerken Koningin Astridlaan
Tijdens de paasvakantie zullen aan de gebouwen van de Koningin Astridlaan
enkele renovatiewerken starten.
De daken en dakgoten worden vernieuwd en ook het voegwerk zal aangepakt
worden. De kinderen zullen hiervan geen hinder ondervinden.

Opbrengst ‘culinaire avond’ van de ouderraad
De ouderraad organiseerde een culinaire avond. Hierdoor konden zijn €750 aan de school schenken om de bosklassen
naar Durbuy betaalbaar te houden. Hiermee werd het busvervoer betaald waardoor er geen reiskosten aangerekend
werden aan de ouders.
Er wordt door de ouderraad nog eens €1150 geschonken om ook de schoolreizen betaalbaar te houden.

Sociale media
Helaas loopt niet alles altijd van een leien dakje. Soms loopt er wel eens iets fout. De laatste tijd
plaatsen sommigen helaas bepaalde opmerkingen over klaswerking of schoolbeleid op de sociale
media … we betreuren dit. We willen een laagdrempelige school zijn, waar iedereen zich welkom en
gehoord voelt met zijn vragen en zorgen, wat die ook zijn. We kiezen als school bewust voor een
open, positieve en duidelijke dialoog. Hierbij zien we jullie, ouders, als evenwaardige gesprekspartners.
Wij horen jullie vragen en bezorgdheden graag uit de eerste hand zodat we snel voor een oplossing of duidelijkheid
kunnen zorgen. Een algemeen bericht via sociale media mist niet zelden haar doel en gaat vaak een eigen leven leiden
waardoor de gewenste uitkomst uitblijft. Wij willen nogmaals benadrukken dat u steeds met uw kleine en grote zorgen
terecht kan bij de leerkracht van uw kind, bij de zorgcoördinator of bij de directie naar gelang het onderwerp of uw
voorkeur. Het is oprecht ons streven om u snel verder te helpen, in alle discretie.
Contactgegevens school : 09/344 00 32 Directie Mevr. Christa : christa.raes@sintlaurens.be GSM 0478/25 79 13
Zorgcoördinator Juf Vera : vera.de.muynck@sintlaurens.be GSM 0468/31 98 40 (schooluren)

Belangrijke data april 2018
Maandag 2/4
vrijdag 13/4

tem Paasvakantie

Dinsdag 17/4

MST 1ste kleuterklas (op school)

Woensdag 18/4

13.00u. Buitenspeeldag

Vrijdag 20/4

Zwemmen L1B + L3

Zondag 22/4

Eerste Communie

Maandag 23/4

Oudercontact L1A

Vrijdag 27/4

Zwemmen L1A + L4

Maandag 30/4

Facultatieve vrije dag (geen school).

Dinsdag 1/5

Dag van de arbeid (geen school)

Woensdag 2/5

13.00u. Dansnamiddag L1 + L2 + L3

Zaterdag 5/5

Schoolfeest

