Nieuwsbrief Oktober 2018
Jaarproject ‘Iedereen Veilig’
Verkeersveiligheid in de buurt van onze school dragen we jaar in jaar uit hoog in het vaandel. Dit
schooljaar willen we dit onderwerp extra in de kijker plaatsen door er ons jaarproject van te
maken. Omdat we het van groot belang vinden hier blijvend aandacht aan te schenken zullen we
dit schooljaar gedurende 2 periodes in alle klassen intensief rond veiligheid
in het verkeer werken.
De eerste projectweken zijn gepland van 2 tot 12 oktober en later op het
jaar van 11 tot 22 maart.
We zijn blij dat het voor bijna alle kinderen ondertussen een gewoonte is
geworden een fluohesje te dragen op weg van huis naar school en
omgekeerd. Dank daarom aan alle ouders die dit mee met ons blijven
stimuleren !
Er is op school nog voldoende voorraad aan gesponsorde hesjes. Wie geen hesje meer heeft of er
ondertussen uitgegroeid is, kan er eentje vragen op school.

Afscheid aan de poort - Europaprijslaan
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit erop. Ondanks de vermelding in de vorige
nieuwsbrief zijn er nog altijd ouders die ’s morgens hun kind tot aan de speelplaats begeleiden.
Wij vragen met aandrang afscheid te nemen aan de schoolpoort. De kinderen stappen alleen naar
de speelplaats. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht aan de poort een overzicht kan behouden en er
geen kinderen ongezien terug de straat kunnen oplopen.
Alleen de ouders van de allerjongste kleuters die met een step of loopfiets
naar school komen, kunnen nog even helpen in de fietsenstalling.
Maak er aub geen gewoonte van om de toezichthoudende leerkracht op de
speelplaats aan te spreken. U kan met vragen of mededelingen terecht bij de
leerkracht die aan de poort staat.

Luizen-alarm !
Elk schooljaar opnieuw krijgen we te maken met deze vervelende kriebelbeestjes.
Een bezoek van luizen kan je niet voorkomen. Preventief behandelen met luizendodende
producten heeft geen enkele zin. Deze producten zijn giftig en luizen kunnen
er aan wennen.
Om luizen uit te roeien, geniet de nat-kam-methode de voorkeur. Geen enkele
luis overleeft de behandeling indien je ze correct uitvoert. Deze methode is
bovendien goedkoop en kindvriendelijk, maar neemt wel enige tijd in beslag en
vergt de nodige discipline.
klik hier en bekijk in het filmpje hoe je luizen kan uitroeien in 8 stappen.
De school heeft nog enkele luizenkammetjes op voorraad, wie er graag eentje via de school
verkrijgt kan er eentje vragen.

Belangrijke data oktober 2018
Maandag 1 oktober

Vrije dag: geen school

Dinsdag 2 oktober

Start projectweken ‘Iedereen veilig’

Vrijdag 5 oktober

Zwemmen L1A + L5
Ontspanningsavond: Urkie Purkie

Dinsdag 9 oktober

Leerlingenraad

Woensdag 10 oktober

Zwemmen Groep 5 + Groep 2 (2de kkl)
MOEV: Badminton-initiatie L3 + L4

Donderdag 11 oktober

Uitstap naar het bos L3 + L4 + kleuters
Leeruitstap naar Gent L5 + L6

Vrijdag 12 oktober

Medisch schooltoezicht L1
Zwemmen L1B + L6

Woensdag 17 oktober

Schoolfotograaf

Donderdag 18 oktober

Praktijkles dode hoek L5

Vrijdag 19 oktober

Zwemmen L1A + L2A

Dinsdag 23 oktober

Uitstap naar het bos L1+L2
Schoolraad

Donderdag 25 oktober

Vriendjesdag (alleen voor de peuters die voor het eerst
naar school komen na de herfstvakantie)

Vrijdag 26 oktober

Rapport 1
Zwemmen L1B + L2B

Maandag 29 oktober
tot en met
Vrijdag 2 november

Herfstvakantie

