Nieuwsbrief Januari 2018
Kerstmarkt – Warmste Week

Traditiegetrouw zetten onze leerlingen in december hun beste beentje voor om geld in het
laatje te brengen voor het goede doel. De kerstmarkt van de lagere school en de
soepverkoop van de kleuters brachten dit jaar samen € 1050 op. Dat bedrag zal
geschonken worden aan vzw Lichtpunt.
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar en de leden van de leerlingenraad verkochten
koekjes en pannenkoeken voor een totaal van € 190. Dit bedrag werd gestort bij de
Warmste Week voor Ketnet Koekenbak. Hiervoor mochten we een plaatje
aanvragen, we kozen voor het kerstmislied van de Ketnetband.

Food market ten voordele van de bosklassen

Om de leerkrachten en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een financieel duwtje in de rug te geven
bij de organisatie en voorbereiding van de bosklassen richt de ouderraad op vrijdag 2 februari een
culinaire reis rond de wereld in. Een nieuw concept waarbij verschillende gerechten uit alle
windstreken zullen aangeboden worden en waarbij de deelnemers zelf hun menu kunnen
samenstellen, in de vorm van een walking dinner. Meer info volgt op de uitnodiging.
Noteer alvast in je agenda: Vrijdag 2/2/2018 om 19.00 !

Winterwandeling

Als het weer meevalt trekken we er op dinsdag 8 januari met alle kinderen op
uit om een wandeling te maken in de schoolomgeving. Deze activiteit kadert
in de Flitsactie.
We vragen die dag de kinderen goed zichtbaar aan te kleden met felle kleuren
en fluo-accenten, eventueel lichtjes,… Zo leren we dat we ook in de winter
veilig de straat op kunnen als we goed zichtbaar zijn.

Info secundair onderwijs

Door de barre weersomstandigheden op 11/12 werd de infoavond voor de ouders en leerlingen die
volgend schooljaar de overstap maken naar het secundair onderwijs uitgesteld.
Voorlopig werd nog geen nieuwe passende datum gevonden voor alle organiserende partijen.
Zodra hierover meer nieuws is, worden de betrokken ouders op de hoogte gebracht.

Op tijd naar school

Het overkomt iedereen wel eens een keer, we zitten vast in het verkeer of door een onverwachte
omstandigheid raken we niet tijdig op school. Dit is overmacht waarvoor we graag
alle begrip hebben. We moeten echter nog steeds vaststellen dat ondanks eerdere oproepen
sommige kinderen eerder systematisch te laat komen op school en dit op beide vestigingen.
Vaak gaat het slechts om enkele minuten en blijft het dus gewoon een kwestie van
tijdig vertrekken. Het is bijzonder vervelend voor de leerkrachten om een gestarte activiteit
telkens te moeten onderbreken voor een laatkomer. Ook voor de betrokken kinderen is
dit niet leuk en zij krijgen een slecht voorbeeld. Wij dringen er daarom nogmaals sterk op
aan dat betrokken ouders hier in het nieuwe jaar een goed voornemen willen van maken.
Alvast dank daarvoor !

Wij wensen iedereen van harte fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018 !!!

Belangrijke data januari 2018
Maandag 25/12 tot en Kerstvakantie
met vrijdag 5/1
Dinsdag 9/1

Winterwandeling in het kader van de flitsactie

Donderdag 11/1

Techniekdag L5 + L6

Vrijdag 12/1

Zwemmen L1A + L4

Dinsdag 16/1

Sportdag lagere school

Donderdag 18/1

Uitstap naar de kinderboerderij L1 + L2

Vrijdag 19/1

Zwemmen L1B + L5A

Dinsdag 23/1

Info voor ouders van peuters die starten na 1/1/2018
om 19.00 uur

Woensdag 24/1

SVS: Badminton L5 + L6 (namiddag)

Vrijdag 26/1

Zwemmen L1A + L5B

Maandag 29/1

Kleuterboemeldag 3de kkl

Woensdag 31/1

Zwemmen K3 + K2 (G2+G3)

Donderdag 1/2

Medische schooltoezicht L3
Oudercontacten kleuterklassen
Info bosklassen voor ouders L5+L6 om 19.00 uur

Vrijdag 2/2

Zwemmen L1B + L6
Culinaire reis rond de wereld t.v.v. bosklas

