Datum: 4 maart 2015
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief maart

Beste ouders,
Iedereen heeft kunnen genieten van een deugddoend weekje vakantie. Ondertussen draait het
schoolleven alweer op volle toeren en staat er weer vanalles te gebeuren. Toch blik ik graag even
terug op de voorbije maand februari:
-

-

We blikken maar al te graag terug op een zeer geslaagde projectweek ‘circus’ met als kers op
de taart de drie geslaagde voorstellingen. We danken iedereen voor de grote opkomst en de
vele positieve reacties achteraf. Het heeft de kinderen en het schoolteam deugd gedaan.
Bij de Ulama op 10 februari kwamen onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar met de
beker naar huis. Proficiat voor deze knappe sportieve prestatie!
We sloten de maand erg feestelijk af op 13 februari met onze traditionele Carnavalstoet. De
kinderen konden ook smullen van heerlijke pannenkoeken. Ik wil alle bereidwillige ouders, die
pannenkoeken bakten of kwamen helpen, hiervoor bedanken! De weergoden waren ons goed
gezind, waardoor alle kinderen en de talrijk opgekomen toeschouwers ten volle konden
genieten. U kan enkele foto’s van dit hele gebeuren bekijken op onze schoolsite.

Bij de start na de vakantie zijn er enkele nieuwtjes te melden:
- Voor de vakantie werd aangekondigd dat juf Annemie terug zou starten in haar klasje. Het
nieuws van haar nieuwe zwangerschap bracht hierin verandering en we mochten juf Lynn
opnieuw verwelkomen in K1. Het heeft echter alweer niet mogen zijn en er kwam te vroeg een
einde aan de zwangerschap. We wensen juf Annemie een spoedig herstel toe en geven haar de
steun om dit te verwerken.
- Tijdens het laatste KiParle werden enkele strofes voor een anti-pest-lied aangebracht. Bij de
maandopening van maart hebben we deze met heel de school gezongen op de melodie van ons
schoollied. De leerlingen werden uitgedaagd om nog meer strofes te verzinnen. Op die manier
willen we duidelijk maken dat pesten op onze school echt niet kan en mag.
- In de lagere school wordt gedurende de vasten stilgestaan bij de actie van Broederlijk Delen :
‘Marco is een boer en wil dat blijven’. Ook dit werd tijdens de voorbije schoolviering en
maandopening kracht bijgezet met het themalied en een dansje van ons derde leerjaar.
ECLIPS
Op vrijdag 20 maart 2015 om 10u30 zal er een gedeeltelijke eclips plaatsvinden waarbij ongeveer
80% van de zon bedekt zal worden. Deze uitzonderlijke gebeurtenis (volgende kans pas binnen 20
jaar) willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We gaan dan ook met de volledige lagere school
genieten van dit spektakel. Hopelijk spelen de wolken geen spelbreker! Er werden reeds een heel
aantal eclipsbrillen aangekocht, maar heb je er thuis nog ééntje liggen, dan mag je het altijd nog op
school bezorgen, waarvoor dank.
VERKEER
Onze fluo-actie werd de afgelopen maanden al goed opgevolgd. Schitterend om te zien hoe onze
kleuters en leerlingen schitteren tijdens de donkere dagen. De fluo-smiley is al door verschillende
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klassen in de wacht gesleept. Op 3 april maken we feestelijk een einde aan deze actie met de eerder
aangekondigde fluo-modeshow. Het is dus de bedoeling dat die dag groot en klein zich op een
originele en fluorijke manier verkleden. We kijken er al naar uit!
BOUWPROJECT: Stand van zaken
De gevelrenovatie van het hoofdgebouw is momenteel in een volgende fase geraakt. Dit wil zeggen
dat er in de nabije toekomst een aanbesteding zal komen. Op die manier zouden we binnen een
aantal maanden aan de werken kunnen beginnen.
OPROEP AAN DE OUDERS
-

Met aandrang wil ik vragen om als ouder of grootouder geen andere kinderen dan je eigen
kinderen aan te spreken op hun gedrag op school. Ik nodig u uit om erover met de leerkrachten
of directie te praten wanneer u ontoelaatbaar gedrag ervaart van kinderen. Het is belangrijk
dat wij op de hoogte zijn zodat dingen die binnen de school gebeuren ook binnen de school
door het schoolteam aangepakt kunnen worden.

-

De bevragingen vanuit de gemeente betreffende de naschoolse opvang mogen, ondanks de
formulering in de begeleidende brief, toch op school binnengebracht worden.

-

Onze graskoer wordt deze week nogmaals bemest. Gelieve de kinderen nog van het grasveld te
houden. Op die manier krijgt het gras de kans om voldoende te herstellen.

-

Er zijn ondertussen al heel wat DVD’s van circus Lucini besteld. Er wordt volop aan gewerkt en
het vordert goed. Indien u toch nog graag een DVD wil bestellen dan kan dat nog. Je vindt de
brief op onze schoolsite.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier vindt u het agenda voor maart/ april 2015:
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 10: Bib bezoek

•
•
•

Vrijdag 27: Zwemmen LS

L5 Medisch onderzoek

Woensdag 11: Fruitdag
Vrijdag 13: Zwemmen LS
Dinsdag 17: L3, L4, L5 en L6 biechtviering

Infoavond overgang KS-LS (20u00)

Maandag 23: Oudercontact kleuters

Oudercontact L6

Dinsdag 24: L5, L6 Netbal NM
Donderdag 26: L2, L3 Jeugdboekenweek (Emblem) VM

Kinderparlement KiParle

Monseigneur Bonny brengt een bezoek aan onze school
K4, K5 Medisch onderzoek

Zaterdag 28: Schoolfuif georganiseerd door het oudercomité.
Dinsdag 31: ‘Open deurtje’ (10u30-11u30)

Paasspel LS NM

K6,K7 muziektheater “ HET LUCHTSCHIP” van SALIBONANI (start 13u15)
APRIL

•

Donderdag 2: Schoolfotograaf

Witte donderdag viering LS

MEDOC 20u00 in de refter van de school (iedereen welkom)

•

Vrijdag 3: Fluo-modeshow

Goede vrijdag viering

Paasvakantie: zaterdag 4 t.e.m. zondag 19 april
Paasmaandag 6 april

Kevin Francken
Directeur
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