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Beste ouders,
De maand maart zorgt ervoor dat het al een hele poos langer licht blijft buiten. De periode van de fluohesjes loopt dan ook
teneinde.
Op donderdag 28 februari zullen in de klassen alle hesjes opgehaald worden, want wanneer onze leerlingen op uitstap
gaan, blijven ze natuurlijk hun hesje dragen. Verder blijven wij fluo promoten en blijven de fluohoezen op de boekentas een
belangrijke meerwaarde.
Wij vinden het erg knap dat jullie de voorbije winter zo goed hebben meegewerkt aan onze acties rond verkeersveiligheid.
Mede dankzij jullie goede zorgen, geraken onze leerlingen op een veilige manier op school.

Directeur Philippe

11/03: start na de krokusvakantie
11/03: medisch onderzoek 4-jarigen
12/03: oudercontacten lagere school
14/03: oudercontacten lagere school
14/03: 6de leerjaar naar Regina Paces
18/03: medisch onderzoek 4-jarigen (deel 2)
19/03: toneel gemeente voor K1-K2-K3
19/03: 16.00u vergadering werkgroep verkeer
20/03: ontbijt voor vaderdag in kleuterschool
21/03: bezoek Urania 2de leerjaar
21/03: toneel gemeente voor 4-5-6
22/03: toneel gemeente voor 1-2-3
25/03: medisch onderzoek 3-jarigen
25/03: 16.00u personeelsvergadering kleuterschool
26/03: 16.00u personeelsvergadering lagere school
29/03: instapklas en eerste kleuterklas naar toneel
01/04: medisch onderzoek 3-jarigen (deel 2)
01/04: oudercontacten kleuterschool
02/04: oudercontacten kleuterschool
03/04: sportdag lagere school
04/04: bowling voor het derde leerjaar
04/04: doedagen 5de en 6de leerjaar
05/04: misviering voor Pasen
06/04: start paasvakantie
Paasvakantie t.e.m. maandag 22 maart

Holderdebolder schatten op zolder
PROJECTWEEK PROJECTWEEK PROJECTWEEK

Wat hebben wij genoten van de afgelopen projectweek!
Het was er ééntje waar we heel veel plezier aan beleefd
hebben!
Maandagochtend was er een leuk toneel waarin we heel
wat oude spullen te zien kregen. Spullen die ouders en
grootouders wel zouden herkennen, maar voor onze leerlingen waren er toch heel wat onbekende dingen bij.
Aansluitend werd er een projectlied gezongen en ook daarin doken er weer dingen op die vroeger vanzelfsprekend
waren en nu heel wat minder.
Gedurende de ganse week hebben we dan klasdoorbrekend gewerkt rond oude voorwerpen en spullen vanop de
zolder.
De tentoonstelling op het einde van de week was dan ook
een pareltje. Trots toonden onze leerlingen wat ze gemaakt
en geleerd hadden! En jullie ouders, jullie zijn alweer hartelik bedankt voor de interesse die jullie massaal getoond
hebben in onze projectweek!

Inschrijvingen
Ook dit jaar liepen de inschrijvingen vlotjes. Nog voor de officiële inschrijvingsdag een feit was, mochten we al rekenen op 25 inschrijvingen van broertjes en zusjes. Op de opendeurdag schreven we nog eens 21 leerlingen in voor
het komende schooljaar. Een mooie resultaat en leuk naar de toekomst toe.
ASERVIS Lint
Alles wat je verwacht van een installateur : de beste in prijs—kwaliteit—service en garantie.
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Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be
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Weetjes
Wisten jullie dat:

•

Er dit jaar ongelooflijk veel volk was op de wafelbak?
De 40ste editie werd één van de meest bezochte ooit. We zijn heel blij dat jullie zo talrijk zijn gekomen en natuurlijk
spreken we nu al graag af voor onze 41ste editie.
De extraatjes die we voor de gelegenheid hadden aangeboden, zullen we ook volgend jaar in stand houden.
Zo krijgt ook de 41ste editie een feestelijk tintje.

•

Onze jongens en meisjes van het zesde leerjaar goed hun plan hebben getrokken in die drukte van de wafelbak?
Met hun handigheid en voortreffelijke houding, worstelden ze zich door de massa heen. Een welverdiende pluim
voor hen.

•

Er op 4 mei een milieudag is? Die zaterdagvoormiddag zijn alle helpende handen welkom, want dan gaan we ons
bos en de tuin weer helemaal opkuisen en snoeien waar nodig is. Mochten jullie die voormiddag nog vrij hebben,
dan zijn jullie van harte welkom. We starten om 9.00u.

•

De berg met verloren voorwerpen weer zienderogen groeit?
Soms begrijpen we echt niet hoeveel materiaal er wordt achtergelaten door onze leerlingen. Koekendoosjes, brooddozen, jassen, sjaals, mutsen, handschoenen, ……. vaak niet genaamtekend, niettegenstaande dat de afspraak is.
Mogen we dus nog eens vragen om:
- alles te naamtekenen
- wanneer uw kind iets kwijtgespeeld is, te kijken bij de verloren voorwerpen in de kleuterblok en in de gang van
het secretariaat voor de lagere school.

•

Er op 20 maart een grote staking zal zijn binnen onderwijs? Ook binnen onze school zullen een aantal mensen mee
opkomen voor de noden van ons onderwijs en zullen dus niet op school zijn. Wij houden jullie na de vakantie op de
hoogte over de organisatie van die dag.

Nieuwe aankopen
Wij willen onze school laten meegroeien met de tijd en daarom investeren we jaarlijks in nieuw materiaal zodat we steeds
up-to-date blijven met de modernste technieken en materialen.
Dit schooljaar werden al volgende zaken gerealiseerd of worden ze nog heel binnenkort uitgevoerd:
1.

Een nieuwe brander voor de kleuterschool zodat we daar ook zuinig en goed kunnen verwarmen

2.

Een nieuw speeltoestel op de kleuterspeelplaats, deels gesponsord door de oudervereniging

3.

Volledig nieuw meubilair voor onze eerste leerjaren

4.

Nieuwe led borden voor het derde leerjaar

5.

Eerste grote investering voor nieuw turnmateriaal, gespreid over twee of drie jaar

Zo merkt u dat het geld van schoolfeesten, wafelbak, oudervereniging en zo meer, steeds doordacht en goed geïnvesteerd wordt in zaken die jullie kinderen ten goede komen.
Ook dank aan alle sponsors van activiteiten, het krantje dat onlangs in de bussen terecht kwam en de sponsors van onze
blauwe brief. Samen met jullie kunnen we ook op materieel vlak een hedendaagse school maken.

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be
www.jero-events.be (medesponsor van onze school)

