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Morris, kleinzoontje voor Hilde Van Den Broeck, medewerker middag
Fenna, kleindochtertje voor Magda van Rossem, medewerker onderhoud en middag

Oudercontact eerste leerjaar gaat door op donderdag 7 oktober. U kreeg hiervan een aparte uitnodiging van de klasjuf.
Verkeer: -De donkere maanden komen er aan. Zorg dat uw kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. Indien u geen fluohesje heeft voor uw
kind, kan u dit op school bekomen. Vraag ernaar via mail aan het secretariaat.
Door ziekte van de begeleidende politieagent op de voorziene dag in september, werd de verkeersdag van de lagere school verschoven naar
donderdag 7 oktober.

Koeken en fruit/groentjes als tussendoortje in de voormiddag: De kleuters eten 1 maal ( in de voormiddag ) een tussendoortje.
Graag 1 doosje met daarin 1 koek of losse kleine koekjes, een stuk fruit/groente of stukjes fruit/ groentjes. Het is niet de bedoeling dat ze ‘van
alles wat’ meekrijgen en daar dan op school een selectie kunnen uit maken. Leer je kleuter hierin keuzes maken ( of kies zelf ).
Voor ’s middags kan je in de brooddoos gerust ook wat groentjes/fruitjes bij de boterhammetjes stoppen.

Wij bieden u de mogelijkheid om volgende zaken op school aan te kopen:
Badmuts : € 5
Nieuwe fluohoes voor schooltas : € 5 . Deze wordt gratis aangeboden door het oudercomité bij de start van de lagere school en aan de nieuwe
leerlingen.

Fruitactie voor de lagere school : We nemen deel aan de actie van ‘Oog voor lekkers’. U betaalt € 9 voor een gans jaar . Op woensdag
krijgen de kinderen een stuk fruit/groente. Dit vanaf woe 6 oktober.

Op tijd gaan slapen: We merken dat kinderen vaak nog moe zijn als ze op school toekomen. Een kind dat onvoldoende slaap heeft gehad,
kan zich op school ook onvoldoende concentreren, is hangerig, wordt vlug boos,…
Daarom willen we dit schema even meegeven:
Een gemiddelde slaap bedraagt per nacht :
peuter : 12 tot 13 uur ( middagslaapjes worden afgebouwd tussen 3 en 5 jaar, eventueel op woensdag en in het weekend bijslapen).
kleuter : 11.30 tot 12 uur
eerste leerjaar : start van het schooljaar: klokje rond!
lagere school onderbouw:. 11 tot 11.30 uur

lagere school bovenbouw: gem. 10.30 tot 11 uur
Pas vanaf de tienerleeftijd kan de slaap verminderen tot ongeveer 10 uur slaap per nacht.

Mutualiteit: Graag de documenten voor tussenkomst zeeklas, fruitactie LS , schoolreizen ed. zo volledig mogelijk invullen voor u ze aan het
secretariaat bezorgt. Wij zorgen dan voor de nodige handtekening en schoolstempel.

Scholenveldloop: De gemeentelijke scholenveldloop ging dit jaar door tijdens de zeeklassen. Daardoor konden onze lln. niet deelnemen.
We houden op woensdag 6 oktober onze schooleigen veldloop.

Saved by the bell: Dit jaar voor de 15 de keer: Internationale actie om de aandacht te vestigen op het recht van goed onderwijs voor alle
kinderen. Op dinsdag 5 oktober laten we met toeters en bellen van ons horen…De kinderen mogen een bel, een toeter, een ratelaar,
triangel,…meebrengen.

Oudercomité:
Op zaterdag 23 oktober kunnen we terug op halloweentocht gaan.
Deze wordt georganiseerd door het oudercomité. De tocht is op niveau van kinderen van de basisschool en is ook qua afstand haalbaar voor
iedereen.
Tijdens de tocht is er ook lekkere halloweensoep voorzien. Daarom zijn we op zoek naar ‘heeeeel veeeel‘ pompoenen.
Kan jij er missen? Breng deze dan naar de kleuterschool. Ze worden verzameld achter de grote poort.
Bedankt alvast!!!

