Nieuwsbrief januari 2019
Personeel
Juf Vera (zorgcoördinator), zal na de kerstvakantie afwezig zijn wegens een heelkundige ingreep.
Zij wordt vervangen door juf Melissa De Smet. U kan uiteraard ook altijd terecht bij de directie
met uw vragen of zorgen. We wensen juf Vera een spoedig herstel toe!
We nemen afscheid van juf Annelien (L1 + zorg 3de graad). We danken haar voor haar inzet de
voorbije maanden en wensen haar veel succes toe bij de uitdagingen die ze nu aangaat. Juf Naomi
Moentjens zal de taken van juf Annelien overnemen. Welkom in ons team, Naomi !

De Warmste Week
Tijdens de laatste week voor Kerstmis pakt Studio Brussel uit met de liveuitzendingen Music for Life vanuit het Provinciaal Domein Puyenbroeck in
Wachtebeke. Tegelijk wordt heel Vlaanderen opgeroepen om een actie op te
zetten voor het goede doel. Ook onze leerlingen en leerkrachten probeerden
de voorbije weken geld te verzamelen voor een goed doel. De kleuters
maakten pompoensoep in de klas, de kinderen van de lagere school
organiseerden een kerstmarkt met zelfgemaakte decoratieve spulletjes en de
leden van de leerlingenraad verkochten pannenkoeken.
Samen goed voor een bedrag van € 980 ten voordele van vzw Lichtpunt dat steun biedt aan
minderbedeelden in onze buurt. Vooral kinderen staan voorop in hun doelstelling.
Dank voor uw steun !

Sportdag lagere school
Door het stijgend leerlingenaantal zijn we dit schooljaar genoodzaakt de sportdag in Eeklo 2 keer
in te richten, op vrij 18/01 voor L1, L2 en L3. Op vrij 25/01 voor de leerlingen van L4, L5 en L6.
Het programma blijft onveranderd. Het belooft opnieuw een actieve dag vol sport en spel te
worden.

Drugspreventieproject wordt MEGA-project
Al jaren werken de leerkrachten van het 6de leerjaar jaarlijks een
drugspreventieproject uit in samenwerking met de lokale politie.
Vanaf dit schooljaar wordt het project uitgebreid naar een ‘MEGA’project. Niet enkel drugs- maar ook tabak- en alcoholverslaving komen aan bod. Voor de
concrete uitwerking van het project wordt samengewerkt met Preventiedienst Drugpunt.
De ouders van leerlingen in het 6de leerjaar worden uitgenodigd op een interactieve avond op
dinsdag 8 januari 19.30 uur tot 21.30 in de Sint-Laurensschool Patronagestraat 52.

Belangrijke data januari 2019
Dinsdag 8/01

Ouderavond MEGA-project (ouders L6)
19.30 uur – Patronagestraat 52

Vrijdag 11/01

Zwemmen L1A + L3

Maandag 14/01

Vriendjesdag (alleen voor peuters die voor het
eerst naar school komen op 1/02 en na de
kerstvakantie)

Donderdag 17/01

VM: Start MEGA-project (L6)
NM: Gedichtendag i.s.m. dienstencentrum De Kastanje
(L5 + L6)

Vrijdag 18/01

Sportdag in Eeklo (L1 + L2 + L3 )

Dinsdag 22/01

Toneelvoorstelling (L5 + L6)

Woensdag 23/01

MOEV: badminton – dubbel (L5 – L6)

Vrijdag 25/01

Sportdag in Eeklo (L4 + L5 + L6 )
Rapport lagere school

Woensdag 30/01

Zwemmen (G5 + G2 – 2de kleuterklas)

Donderdag 31/01

Oudercontact kleuterklassen

Vrijdag 1/02

Zwemmen L1B + L6

Dinsdag 5/02

Techniekdag L5 + L6

Woensdag 6/02

Voormiddag: Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen !
Namiddag: MOEV tussen 4 vuren (L3 + L4)
Eurohal Zelzate

