
Beste ouders en kinderen,

Met enige trots en vooral veel dankbaarheid kan ik deze nieuwsbrief
starten met fantastisch nieuws:
Dankzij jullie medewerking haalden we ons gevelproject via
Burgerbegroting binnen! We mogen dus dit jaar een overdekte
fietsenstalling, een groene gevel en een tuintje met regentonnen
aanleggen voor onze school. Via deze weg wil ik de mama’s van
Rayane, Clinton en Jolien extra in de bloemetjes zetten voor hun
geweldige inzet tijdens de fysieke stemming afgelopen zondag.
Duizend maal dank! We krijgen het er helemaal warm van…

En over warmte gesproken… Buiten wordt het ondertussen gevoelig
kouder. De hoge energieprijzen indachtig, hebben we de verwarming op
school wel reeds aangestoken, maar iets lager dan normaal. We
verwarmen tot 19 graden in de klassen. Indien kinderen het toch wat
fris hebben, mogen ze altijd een dikke trui of vest op school laten om
bij aan te doen. Verder zorgen bewegingstussendoortjes en de fijne
sfeer op school voor voldoende warmte en komen we de winterperiode
zeker aangenaam door.

Graag zou ik via deze weg nog even jullie aandacht willen voor
volgende afspraken op school.

- We zagen afgelopen maand toch al heel wat traktaties voor
verjaardagen passeren die niet echt onder de noemer ‘gezond’ geplaatst kunnen worden. Het volgende
staat hieromtrent in ons schoolreglement:
‘Trakteren is geen verplichting!  Indien u toch iets wil meegeven dan graag een droge cake of fruit.  (geen snoep en slagroomtaarten)
Indien u wenst een cadeautje aan te kopen, dan liever een ‘klascadeau’ in plaats van individuele cadeautjes. Bespreek dit zeker met de
leerkrachten.  Zij houden telkens een aantal tips of suggesties in het achterhoofd.  Uiteraard bent u tot niets verplicht! ‘

- Om de drukte in de kleutergang te temperen, spraken we ook af dat broers of zussen van de lagere school
niet meegaan tot aan de kleuterklassen. Zij kunnen op de speelplaats spelen tot de bel gaat.

Alvast bedankt om deze afspraken mee op te volgen!

Ondertussen is de voorverkoop voor onze schoolfuif ook gestart. In de hal kan u ‘s morgens en ‘s avonds alvast
kaarten en jetons aankopen. We hopen jullie daar allemaal te zien!

Tot gauw!


