WEEKBRIEF 26/10/2018

INHOUD :

Herinneringen:

Herinneringen
Zichtbaar en veilig naar school
Wapenstilstand
Vergadering oudercomité
Klusjesdag
Bevraging oudercomité (in bijlage / online)
* 29/10/2018 – 4/11/2018: herfstvakantie
* 5/11/2018: zwemmen L4A, L4B, L5 en L6
* 6/11/2018: oudercontact kleuterschool
* 19/11/2018 – 23/11/2018: GWP L5 en L6
* 26/11/2018: facultatief verlof
* 5/12/2018: Ouderfeest ( Komt de Sint?)
* 14/12/2018: Kerstmarkt

Zichtbaar en veilig naar school
Meteen na de herfstvakantie start een nieuw actie i.v.m. de verkeersveiligheid. Tijdens de donkere maanden
(tussen de herfst- en krokusvakantie) doen we mee aan Helm Op Fluo Top. Dit is een verkeersproject
waarmee we het dragen van een fietshelm en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier willen
aanmoedigen. Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers en
kunnen ze sparen voor leuke beloningen en prijzen. In schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen met hun
spaarkaart gratis naar het Serpentarium in Blankenberge en naar ZOO Antwerpen of Planckendael. Verder
vallen er ook een aantal klasuitstappen te winnen.

Wapenstilstand
Jaarlijks organiseert de gemeente op 11 november een herdenkingsplechtigheid n.a.v. Wapenstilstand.
Tijdens deze plechtigheid worden de mensen herdacht die voor ons land en onze vrijheid hebben gevochten
en zijn gesneuveld. Het behoort tevens tot de “herinneringseducatie” die in de lagere school gegeven wordt.
Naast de uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen, nodigt ook de school de leerlingen en
hun ouders uit om deel te nemen aan dit eerbetoon.
Als school vinden wij het belangrijk dat deze pijnlijke geschiedenis niet wordt vergeten. Het zou dan ook een
mooi teken van respect zijn, mocht onze school aanwezig zijn met een groep ouders en kinderen. Na de
vakantie zullen er praktische afspraken worden gemaakt.

Vergadering oudercomité
Het oudercomité vergadert op dinsdag 13 november om 19u30 in de leraarskamer van de school.
Alle ouders zijn welkom. Op de agenda: voorbereiding Kerstmarkt.

Klusjesdag
Op zaterdag 17 november gaat onze herfst-klusjesdag door. Daarom zijn wij op zoek naar helpende handen.
Ouders, grootouders, vrienden, tantes, nonkels, iedereen die een steentje wil bijdragen is méér dan welkom
om te komen klussen, timmeren, poetsen, boren…! We hopen op een massale opkomst!
We beginnen om 8u30 en eindigen om 13u00. Tot dan?
Fijne vakantie! Tot maandag 5 november!

