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Nieuwsbrief januari/februari 2020
Beste ouders,
Wat vliegt de tijd toch... zeker wanneer we ons amuseren. En zo is ook de
krokusvakantie alweer achter de rug. Onze kleuters namen hun werkjes mee naar
huis, de kinderen van de lagere school met enige fierheid hun muzetas en het
rapport waarvoor ze zo hard voor gewerkt hadden. Nu is het mijn beurt om jullie nog
het één en ander mee te geven in deze nieuwsbrief. Ik wens jullie veel leesplezier!

Activiteiten
Op dinsdag 14 januari bonden al
onze leerlingen de schaatsen aan en
beleefden samen een leuke namiddag
'on ice'. Gelukkig zonder grote
ongelukken. ;-)

Meer foto's op de klasblogs.

Uiteraard blikken we heel graag terug
op een onvergetelijke projectweek, met
als kers op de taart, drie spetterende
circusvoorstellingen. De kinderen
waren enorm fier dat ze dit hebben
kunnen delen met zovele mensen!
Er zijn heel wat leuke foto's te vinden
op onze website.
Interesse in een DVD of USB om alles
nog eens terug te beleven? Mail dan
naar secretariaat@st-lucia.be vóór
vrijdag 13 maart.
Ook Carnaval op vrijdag 21 februari werd weer
één groot feest voor groot en klein. In de voormiddag
genoten al onze kinderen van heerlijke
pannenkoeken. (Dank aan iedereen voor het
bakken)
Na de middag vloog de confetti in het rond en trok
de kleurrijke stoet door de straten van Oelegem. Zo
kon het publiek alle mooie creaties bewonderen.
En onze kinderen... zij genoten met volle teugen!
Meer foto's op de klasblogs.

Verkeer
Op dinsdag 18 februari werden de
volle kaarten geteld. Het werd een erg
spannend moment, want op de valreep
kwamen we aan 101 volle kaarten!
Het frietjesfeest werd dus een feit!
Dank aan alle ouders voor hun

betrokkenheid en dank aan Pomuni om
dit mede mogelijk te maken.
Lees meer op onze verkeerspagina.

Op dinsdag 10 maart staat er alweer een verkeersdag geprogrammeerd voor onze
kleuters en op donderdag 12 maart is het dan de beurt aan onze leerlingen. Op deze
dagen werken we aan enkele verkeersvaardigheden en oefenen heel wat kinderen
om op die manier op het einde van dit schooljaar hun brevet te behalen.

Erasmus+
Van 12 t.e.m. 16 februari stond een
volgende bezoek aan één van onze
partnerscholen op de planning: Finland.
Juf Veerle, juf Sofie, juf Natasja en
ikzelf konden er proeven van het
Scandinavische onderwijssysteem. Het
werd alweer een erg inspirerend
bezoek. Klik gerust verder naar onze
website voor meer info.

Woorden van dank vanwege ons oudercomité
Dit bericht is voor jullie allen, want jullie waren met vele
aanwezig na onze verleidelijke lokroep,
Niets zo deugddoend als zo'n enthousiaste groep.
Kwamen jullie ons tijdens de lange circusweek helpen waar gevraagd
Je bijdrage bespaarde ons heel wat extra uren, resultaat meer dan geslaagd!
Echt er hoeft niet altijd een smeekbede in je mailbox te vallen
We zijn oprecht blij met de hulp tijdens het hef en sleurwerk van al die ouders
met...spierballen
En als we ook een beetje kleur bekennen, wat jullie voor ons nog kunnen
betekenen...
Laat ons zeggen dat we hopen nog eens op je te mogen rekenen!

Warme oproep

In onze kleuterschool voorzien wij graag wat kledij in reserve, daarom
volgende oproep:

Mogen wij vriendelijk, doch met aandrang vragen om geleende kledij steeds
terug mee naar school te geven.
Omdat we bijna door onze voorraad zijn, kunnen jullie ons een plezier doen met:
* Lange broeken, maat 98, 110 of 116
* Sokken
* Ondergoed voor jongens/meisjes
Kan bezorgd worden aan de kleuterjuffen. Alvast bedankt!

Gevonden voorwerpen
Volgende voorwerpen kunnen afgehaald worden op het secretariaat van de
school:
- Grijze sjaal (gevonden tijdens grootouderweek)
- bruine ringsjaal (gevonden na circusweekend)
- roze knuffeldoekje konijntje (gevonden voor de school)
- 12V laadkabel gsm (gevonden op de parking)
- Enkele sleutels...

Wist je dat ...
- jullie het verslag van de schoolraad kunnen vinden op onze website.
- de bib leuke activiteiten plant in de Jeugdboekenmaand. Lees meer...
- er op onze website heel wat info en flyers te vinden zijn over sportkampen en
allerlei interessante initiatieven. Lees meer...
- onze Eendjes voortaan aan yoga doen. Lees meer...
- de Dolfijntjes erg hun best doen om leuk samen te spelen met gezelschapsspelen.
Kijk maar...
- de Vlindertjes al heel wat kunnen met de Kidstable. Kijk maar...
- er echte goochelaars te vinden waren in de Bijtjesklas. Kijk maar...
- de kinderen van L1 en L2 Ulama speelden tegen de leerlingen van Sint-Jozef
Emblem. Lees meer...
- in L2 de vliegen hun verhaal vertelden. Lees meer...
- onze leerlingen van L6 naar een wetenschapsdag gingen in Lier. Lees meer...

Prikbord
Enkele zaken om zeker aan je prikbord te hangen:

- De facultatieve verlofdagen voor schooljaar 2020-2021 zijn:
vrijdag 2 oktober 2020 en maandag 25 januari 2021

- Opendeurdag van onze school op zaterdag 25 april van 13u30-16u00.
- Infoavond overgang KS-LS (voor ouders van 5-jarige kleuters) op donderdag 12
maart om 19u30.
- Oudercontacten L6 (overgang naar het secundair) op maandag 16 maart.
- Schoolfotograaf op dinsdag 31 maart.
- Schoolviering op vrijdag 3 april om 9u00. IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

AGENDA

Klik hier voor de agenda van maart/april

Enkele data om zeker te noteren:

- ma. 2/03: Medisch onderzoek Hondjesklas + vaccinatie L5
- di. 3/03: Bib bezoek L2-L4
- do. 5/03: Bib bezoek Hondjesklas
Sportdag Uiltjes en Bijtjes
- ma. 9/03: Schoolreis L1-L2 't Groenhof
- di. 10/03: Verkeersdag KS
- do. 12/03: Verkeersdag LS
Infoavond overgang KS-LS om 19.30u
- vr. 13/03: Zwemmen Bijtjes, L1-L4, L5
- vr. 20/03: Koffiestop Broederlijk Delen
- di. 24/03: Bib bezoek L2-L4
- woe. 25/03: Fruitdag
- do. 26/03: Bib bezoek Hondjesklas
Trefbal L3-L4
- vr. 27/03: Zwemmen Uiltjes, L1-L4, L6
- do. 02/04: Paasspel LS

Met vriendelijke groet,
Kevin Francken - Directeur
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