Nieuwsbrief 12 - Schooljaar 2018 - 2019
AGENDA
Maandag 03/12/2018 :Zwemmen 4de + 6de lj - Sint op bezoek in de school !
Dinsdag 04/12/2018

: Zwemmen 3KA

Woensdag 05/12/2018: FRUITDAG !!!
Donderdag 06/12/2018: Zwemmen voor 5de lj
Vrijdag 07/12/2018

: geen bijzondere activiteiten

!!Iedereen turnt gewoon binnen deze week !!

DE SINT OP ONZE SCHOOL !!!
Op maandag 3 december gaat het dan EINDELIJK gebeuren : Sinterklaas komt met
zijn Zwarte Pieten onze school bezoeken.
Hoe verloopt deze dag?
De Sint wordt 's morgens onthaald op de speelplaats door onze kleuters/leerlingen.
Ook ouders zijn welkom om dit onthaal bij te wonen.
Na het onthaal op de speelplaats gaan alle kleuters, leerlingen, SInt en Pieten binnen
in de school. Vanaf dan gaan we verder zonder ouders en vragen wij de ouders om het
schoolplein te verlaten.
Eerst brengt de Sint een bezoekje aan de kleuterschool. Elke klas ontvangt mooie
cadeautjes die in/door de klas gebruikt worden.
Daarna bezoekt de Sint en zijn Pieten de lagere school waar hij voorleest uit het grote
boek en ook cadeautjes uitdeelt voor de klas. Er worden geen individuele cadeautjes
gegeven. Als de middagpauze voorbij is, gaat hij naar Dorp 60 om daar kennis te
maken met de leerlingen en te genieten van hun optredens en cadeautjes uit te delen.

Dank je wel aan de ouderraad voor de ondersteuning van deze prachtige dag !!!

WEES EEN SLIMME KOP EN ZET EEN FIETSHELM OP !
Ieder gezin ontving vorige week een brief van de ouderraad i.v.m. de
aankoopmogelijkheid van een fietshelm. Als ouderraad stimuleren zij op alle
vlakken de veiligheid van onze kinderen.
Om het kort samen te vatten : zij bieden tegen een zeer voordelige prijs, een
kwalitatieve fietshelm aan. Er zijn 2 maten en in verschillende kleurstellingen te
koop. Je kan de helmen bezichtigen en passen op het secretariaat of in Dorp 60
bij juf Liesbet (5a). Alle nodige info staat in de brief.
Laten we samen "veilig" beginnen in 2019 ... koop een fietshelm !

AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Volgende week zullen volgende leerkrachten afwezig zijn wegens vormingen.
We proberen voor vervanging te zorgen (zie naam leerkracht tussen haakjes)
Op dinsdag is meester Dieter (juf Eva), Juf Liesbet (Juf Lissa), juf Leen (juf
Stienne), juf Griet (juf Charlotte), juf Katrien (enkel namiddag) afwezig.

JUF LEEN IS OP ZOEK NAAR ....
Om een tof knutselwerkje te maken voor de kerstmarkt is juf Leen op zoek naar
KERSTBALLEN die u thuis niet meer gebruikt, want ze komen niet terug.
Ze zouden een diameter van minimum 6 cm moeten hebben en glad zijn van
structuur. (dus zonder figuurtjes/inkepingen,.....) U kunt ze afgeven aan haar
klasje of via uw kind. Dank je!

JUF GREET IS OP ZOEK NAAR ...
De leerlingen van juf Greet (2A) gaan een knutselwerkje maken daarom zijn ze
op zoek naar
ZADEN, PITTEN, GEDROOGDE BONEN,...
U kunt ze bezorgen aan juf Greet of op het kantoor vd school of via uw kind.
Dank je!

PLAYBACKSHOW
Al aan het nadenken welke act je gaat brengen op de playbackshow? Keigoed !
Noteer zeker in je agenda vrijdag 25/1 want dan gaat het gebeuren!

VERSCHILLENDE VERENIGINGEN - info opvragen/mededelingen
Via mail ontvangen wij regelmatig verzoekjes om flyers uit te delen OF
mededelingen op onze nieuwsbrief te vermelden. Hieronder enkele
mededelingen :

*** KAJ Poppel zondag 9/12 : Sinterklaasfeest 14.00u

*** Taalkampen https://www.lecrayon.be/issuu

