Datum: 31 januari 2014
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief februari

Beste ouders,
Het nieuwe jaar 2014 heeft een vliegende start genomen. De eerste maand zit er alweer op, dus de
hoogste tijd om jullie op de hoogte te brengen van enkele nieuwtjes:
-

-

-

-

-

Onze turnjuf, juf Lieve, is ondertussen al enkele weken afwezig. De eerste drie weken werd ze
vervangen door meester Robin, die dit met veel overgave deed. Op dit moment werkt juf Eline
ter vervanging en geeft ze met erg veel enthousiasme bewegingsopvoeding aan de leerlingen
van de lagere school en K4, K5, K6 en K7.
Op 14 januari gingen we met de ganse lagere school schaatsen in Deurne. Het werd een erg
‘coole’ namiddag. De kinderen hebben er werkelijk van genoten. Omdat de prijs van de bus
voor deze uitstap aan de hoge kant was, kwam het in totaal op € 8. We zijn er ons van bewust
dat deze kost hoog ligt voor een namiddagje schaatsen. Daarom werd gevraagd aan het
oudercomité om tussen te komen. Zij zullen € 2 per leerlingen bijdragen zodat we de prijs voor
u kunnen drukken tot € 6. Met onze dank aan het oudercomité.
Op 16 en 17 januari kregen we ‘glimlachen.be’ op bezoek. Wij hopen dat onze kinderen
enthousiast aan de slag zijn gegaan met zandloper en tandenborstel!
Op 30 januari werd de gedichtendag in de aandacht gebracht. De kinderen konden vele
gedichten ontdekken in onze school. Het thema ‘verwondering’ was vaak op de gezichtjes af te
lezen.
Vanaf januari trachten we alle brieven die de kinderen van onze school meekrijgen een plaats
te geven op onze website. U kan ze dus daar steeds opnieuw raadplegen.
Surf naar www.st-lucia.be en klik in de groene balk op ‘documenten/brieven’.
Wij hopen u op deze manier nog beter te informeren.
Op onze maandopening van 4 februari zal het aandachtspunt voor de komende maand februari
worden voorgesteld. Aansluitende bij de erg actuele ‘Move tegen pesten’ zullen we ‘pesten’
als aandachtspunt nemen. Hier zal deze maand in de klassen extra aandacht aan besteed
worden.

REFTER
- In onze refter zullen weldra de ‘mammoetjes’ aan de muur verschijnen. Dit zijn de nieuwe
afspraken voor de refter. Uit enkele ontwerpen werd de tekening van Jolien (L6) gekozen om
onze ‘mammoetjes’ een gezicht te geven. (zie www.st-lucia.be)
-

Op de komende rekening zullen jullie merken dat de prijzen van de drankjes lichtjes gestegen
zijn. Dit omdat de prijzen dienden geactualiseerd te worden. Voortaan zal u voor melk € 0,35
(prijs lager omwille van subsidie) betalen. De andere dranken zullen u voortaan € 0,40 kosten.
Water en thee blijven wij gratis aanbieden. Mede omdat we het drinken van water zeker willen
promoten.
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De school kreeg vorige week bericht dat op de gemeenteraad van 16 december 2013 werd beslist
dat er nieuwe tarieven zijn voor de voor- en naschoolse opvang. Dit voor alle scholen van Ranst.
Wie dit wenst, kan het verslag nalezen op www.ranst.be. Daar kan u bij ‘bestuur en beleid’
doorklikken naar ‘gemeenteraad’ en de verslagen bekijken.
Door dit gemeentelijk besluit zijn wij verplicht om per 1 januari 2014 deze verhoogde
tarieven aan u door te rekenen. Concreet zal u voortaan voor de voorschoolse opvang € 0,50 per
begonnen kwartier betalen. Voor de naschoolse opvang € 1 per begonnen half uur.
BOUWPROJECT: Stand van zaken
-

Op zaterdag 22 februari plannen we een ‘klusdag’ om reeds de eerste veranderingswerken aan
het kleuter sanitair uit te voeren. Hierbij dus een oproep aan ouders die zich deze dag ten
diensten van de school kunnen en willen stellen. Alvast bedankt. Gelieve een sein te geven aan
de directie zodat het werk zorgvuldig gepland kan worden.

-

Tijdens de krokusvakantie zullen de grootste werken uitgevoerd worden. De toiletten in de
kleuterklassen worden vernieuwd en in de kleutertoiletten worden vijf hangtoiletten geplaatst
alsook een grote wasbak.

OPROEP AAN DE OUDERS
-

De school is momenteel in overleg met gemeente, politie en Kerkfabriek om de situatie rondom
de school een stuk veiliger te maken. Wij willen nogmaals vragen om in tussentijd mee uw
verantwoordelijkheid te dragen in het garanderen van een veilige schoolomgeving: maak
gebruik van de parking, pas uw snelheid aan en zet zeker geen kinderen met de auto af aan de
schoolpoort of aan de ingang van de school! Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind
veilig op school geraakt.

-

Gelieve koeken of fruit in een doosje mee te geven.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier vindt u het agenda voor februari 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 3: Facultatieve vrije dag
Dinsdag 4: Maandopening

4e Schoolvoorstelling ‘De zuurtjes’ in Den Boomgaard

Donderdag 6: K4, K5 Medisch onderzoek
Vrijdag 7: 6e DOE-dag in VTI Zandhoven
Dinsdag 11: Groentendag
Vrijdag 14: Dikketruiendag

Zwemmen LS

Dinsdag 18: LS Schrijvers op bezoek in de school
Vrijdag 21: K4, K5 Medisch onderzoek
Maandag 24: Pedagogische studiedag
Dinsdag 25: “Open deurtje” (10u30-11u30)
KS project afval: “Wat is er aan de hand in Viesvuilland?”
1e en 2e Ulama

•
•

LS Bib bezoek

Donderdag 27: K4, K5 Medisch onderzoek
Vrijdag 28: Zwemmen LS

KiParle (14u45-15u25)

Rapport 3

Carnavalstoet (13u30-14u15)

Kevin Francken
Directeur
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