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Agenda november

Aan iedereen een
dikke dankjewel
voor het steunen
van onze
wafelverkoop.
Laat al dat lekkers
alvast smaken !
Wij wensen jullie een
fijne herfstvakantie!

Griezelgroetjes,

29-10 t.e.m 2-11: Herfstvakantie
08-11

L6 Technologie
olympiade

09-11

MST L1 + L5

12-11

12.30u leerlingenraad

20-11

L3 Auteurslezing
Guy Didelez

28-11

K3 Speelgoedmuseum

30-11

MST K2

Werken sanitair
Na de herfstvakantie wordt op de speelplaats van de lagere school
een werfzone ingericht ter vernieuwing van de sanitaire delen. Deze
werken zullen ongeveer tot de krokusvakantie duren.
De werfzone wordt ontoegankelijk
gemaakt voor de leerlingen,
maar niet volledig
afgeschermd, zodat de
kinderen de bouwwerken
op de voet kunnen
volgen!
Spannend !!!
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Herfstschatten

De lln. van de 1ste
graad ontdekten
spelenderwijs het
belang van gezonde
voeding en beweging!

De groene blaadjes
aan de bomen zijn
ondertussen veranderd
in prachtige gele en
rode herfstblaadjes. De
wind deed ook al zijn
best om al die
blaadjes op de grond
te blazen. De kleuters
van K1 maakten
hiervan maar al te
graag gebruik om
in de klas aan de slag
te gaan met deze
herfstschatten.

→

Textielinzameling
Wist je dat de ouderraad ook dit schooljaar weer
een inzameling doet van oud textiel ten voordele
van de school? Gooi uw oud textiel dus zeker niet
weg, maar berg het op in een plastic zak en breng
deze tussen 22 en 26 april 2018 naar school. Op 30
april wordt alles opgehaald!
Wat mag je brengen?
 Alle kleding voor dames, heren en
kinderen (ook kapotte kleding!)
 Schoenen, handtassen, riemen en
andere lederwaren
 Beddengoed (géén kussens of
dekbedden)
 Gordijnen
 Huishoudtextiel

Zichtbaar en veilig naar school !
Het is herfst en vroeg donker. Onze school heeft
graag dat alle kinderen ’s morgens en
’s avonds hun fluohesje dragen om beter op te
vallen in het verkeer. Ook de kinderen die met
de wagen komen doen best hun hesje aan.
Fluohesjes (€3) en
Rugzakhoes (€4)
zijn te bekomen op
het secretariaat.
Graag herinneren we er jullie aan om de kids
niet vlak voor de schoolpoort af te zetten a.u.b.!
Wist je dat… we dit schooljaar gestart zijn met
een nieuwe groep ouders in de ouderraad?
Benieuwd naar wie is wie en wat de ouderraad
doet? Hou dan zeker de website en facebook
pagina van de school in het oog! Of kom een
kijkje nemen op de volgende ouderraad op
19/11 om 20u.
Babynieuws…
Mathias (K3) en Vincent (L6) kregen er een
zusje bij; Louise!
Yara (K3) werd grote zus van Enzo!
Porficiat aan beide gezinnen!

