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Korte nieuwsbrief maart 2019
Beste ouders,
In aanloop naar de Paasvakantie breng ik jullie graag op de hoogte van een aantal
activiteiten die nog op de planning staan en informeer ik jullie graag over enkele
voorbije activiteiten.
Veel leesplezier!

Activiteiten
Op vrijdag 1 maart trok onze
Carnavalstoet alweer door de straten
van Oelegem. Het werd een echt feest!
We gunnen jullie graag een blik voor en
achter de schermen. Bekijk alle foto's.

We brengen de komende activiteiten graag even onder de aandacht:

Van maandag 11 maart tot en met
zondag 31 maart 2019 krijgt onze
school niet 1, maar 2 punten voor elke
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kilo gebruikte batterijen. Hét moment
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dus om het puntentotaal van onze
school een extra boost te geven. Dat
loont de moeite, want met die punten
kunnen we allerlei toffe uitstapjes,
busvervoer of didactisch materiaal
bestellen. Maandag krijgen alle
kinderen een zakje mee om batterijen
in te zamelen.
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Op vrijdag 29 maart zetten onze leerlingen van het
zesde leerjaar hun schouders onder de organisatie
van een koffiestop ten voordele van Broederlijk
Delen. Vanaf 15u15 is iedereen welkom om iets te
drinken en om te genieten van een gezellig
samenzijn. Met een vrije gift kan u uw hart tonen
voor het goede doel.

Verkeer
Op donderdag 28 maart organiseren we alweer een
verkeersdag voor alle kinderen van onze school.
Tijdens deze dag zullen de kinderen verder
voorbereid worden op het behalen van hun brevet en
bieden we oefenkansen aan in een beschermde
omgeving.

Vernieuwingen
- Enkele weken geleden werd het kleutergebouw en de gang van het eerste leerjaar
voorzien van nieuwe kapstokken. Deze bieden meer veiligheid en comfort. Deze
week werden in de kleuterzaal ook de prikborden vervangen door
geluidsabsorberende prikborden. Deze zijn vervaardigd op basis van gerecycleerde
petflessen.
- De school maakt werk van de afbraak van het kloostergebouw. Dit omdat er gevaar
is voor de kinderen en het gebouw in verval is. De vrijgekomen ruimte zal ingericht
worden om onze kinderen extra bewegings- en speelkansen te bieden.
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Reeds 70% van de ouders openden de webwinkel van hun kind. Op naar de
100%!! Het loont immers echt de moeite en elk van onze kinderen mag trots zijn op
de tekening die hij/ zij maakte. De opbrengsten zullen goed besteed worden. Kom
tijdens ons schoolfeest een kijkje nemen in de refter waar we een demo-model van
het meubilair zullen plaatsen en het volledige plan ook bekeken kan worden.

Wist je dat ...
- we regelmatig interessante folders ontvangen van externe organisaties. In het
kader van 'beperken van papier' plaatsen we deze op onze website en kan u in de
folderkast bij het secretariaat steeds een papieren exemplaar terugvinden.
- ze in de kleuterschool voor hun thema 'hulpdiensten' al een echte ziekenwagen
konden bekijken. Ook de brandweer kwam al over de vloer met echte spuitslangen.
- woensdag 27 maart er weer een 'fruitdag' zal zijn.
- we op dit moment bergen 'verloren voorwerpen' hebben. Passeer dus zeker eens
langs de bakken.

Prikbord
Enkele zaken om zeker aan je prikbord te hangen:

- Op dinsdag 2 april komt de schoolfotograaf. We duimen voor mooi weer! Wie dit
wenst kan al om 8u15 naar school komen om een familieportret vast te laten leggen.
- Vertelling op woensdag 27/03 (start 14:00u) : ‘ZinDerDing’ : Oelegem ( refter GLS
De Driehoek )
Organisatie: bibliotheek Ranst

AGENDA

Klik hier voor de agenda van maart

Met vriendelijke groet,
Kevin Francken - Directeur
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