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Nieuwsbrief 11 - Schooljaar 2018 - 2019
A G E N D A - NU ZONDAG 25/11 AANKOMST SINT IN POPPEL (zie beneden)
Maandag 26/11/2018 :Zwemmen 1ste + 3de lj - start oudercontacten voor
3KS en LS
Dinsdag 27/11/2018

: Zwemmen 3KA

Woensdag 28/11/2018: FRUITDAG !!!
Donderdag 29/11/2018: Zwemmen voor 2de lj - 2de+3de KS
Toneelvoorstelling in de VM
Vrijdag 30/11/2018

: geen bijzondere activiteiten

!!Iedereen turnt gewoon binnen deze week !!

DANK JE WEL VOORLEZERS

Wat was het extra gezellig de voorbije week op onze school! Met al die
schitterende voorlezers! Dank je wel allemaal. Jullie deden dat geweldig. En
euhm... voorlezen is fijn voor groot en klein, blijven doen he???

FIJN DAT U OP TIJD KAN ZIJN !
Te laat komen stoort de les. Dat is niet leuk voor de leerkracht MAAR zeker niet
leuk voor uw kind dat te laat in de klas binnen komt. Mogen wij daarom nog
eens aan IEDEREEN vragen om op tijd 8.45u (ten laatste) aanwezig te zijn op
school? Wij vertrouwen op uw medewerking.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTBOEKEN
De school biedt vrijblijvend kerstboeken aan van uitgeverij Averbode. Meer info
kunt u bekijken op www.uitgeverijaverbode.be/kerstboeken of vraag een
foldertje via de leerkracht.
Kerstboeken kunt u bestellen door € 7,- in een envelopje te doen met
vermelding van de naam en de klas van uw kind. Bestellingen graag inleveren
voor 30/11.

KLEDINGACTIE
HET IS FANTAAAAAAASTISCH !!!! Jullie verzamelden samen 2.670 kg
kleding/schoenen.
Dat is maar liefst 1.000kg meer dan vorig jaar! Dank je wel iedereen !

OUDERCONTACTEN
Volgende week zullen er oudercontacten gepland voor 3de kleuterklas en voor
alle klassen van de lagere school. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Het
gaat tenslotte om de ontwikkeling van je kind(eren).

Om misverstanden te vermijden willen wij u er graag er attent op maken dat de
naschoolse opvang tijdens de oudercontacten betalend is.

AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Volgende week zullen volgende leerkrachten afwezig zijn wegens vormingen.
maandag: meester Dieter,4A (vervanging door juf Eva)
Woesdag: juf Greet W, 3A (vervanging door juf Tinne, studente) + juf Martine
(juf Stienne) + juf Leen (juf Anouchka)

SINTERKLAAS KOMT AAN IN POPPEL
NU zondag 25 november organiseren "de vrienden voor de Sint" opnieuw hun
jaarlijkse SInterklaasfeest in de gemeentezaal van Poppel. De zaal gaat open
om 13.30u met kinderanimatie. Om 14.00u gaan we met zijn allen de SInt
verwelkomen buiten. De leerlingen van het 1ste + 2de leerjaar komen dan
enkele toffe sinterklaasliedjes zingen en als afsluiter ontvangt iedereen een
goed gevulde snoepzak en nog een verrassing. Komen jullie ook?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHITTERENDE ACTIE VAN DE
Ieder gezin ontving deze week een brief van de ouderraad i.v.m. hun prachtige
initiatief.
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. Alle nodige info staat in de brief.
Laten we samen "veilig" beginnen in 2019 ... koop een fietshelm !

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 25/11 - Schaatsen

