Datum: 10 maart 2014
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief maart

Beste ouders,
Iedereen heeft kunnen genieten van een deugddoend weekje vakantie. De batterijen hebben
kunnen opladen, mede dankzij het aangename weer. Toch blik ik graag even terug op de
voorbije maand februari:

-

-

-

-

-

Op 14 februari hebben de kinderen van de lagere school kunnen genieten van een
dikketruiendag in een valentijns kleedje. Onze school koelde af, maar vulde zich met de kleur
rood. Ook in de kleuterschool ging de verwarming enkele graadjes lager. We sloten deze dag af
met een heuse modeshow. U vindt hiervan een filmpje op onze schoolsite.
Op 18 februari kreeg de lagere school enkele jeugdschrijvers op bezoek. Kolet Janssen en Ann
De Bode vertelden hoe een boek of een illustratie tot stand komt. Onze leerlingen hebben er
weer heel wat van opgestoken en zijn in veel klassen zelf aan het tekenen of schrijven gegaan.
Op 27 februari vond het Kinderparlement plaats dat door Wout en Sam van het zesde leerjaar
in goede banen werd geleid. Er werden alweer heel wat ideeën uitgewisseld betreffende de
speelplaatsafspraken en de maandopeningen. Er wordt nog gewerkt aan het verslag, maar het
zal weldra op onze schoolsite te lezen staan.
Ook op 27 februari namen we met onze school deel aan de actie van de ‘Move tegen pesten’.
En wat een danstalenten hebben we op onze school! U kan het filmpje bekijken op de
schoolsite.
We sloten de maand erg feestelijk af op 28 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! Ik was ook erg blij dat er zoveel
toeschouwers waren ondanks het mindere weer. Dat is voor onze kinderen extra leuk. U kan de
foto’s van dit hele gebeuren bekijken op onze schoolsite.

Bij de start na de vakantie zijn er ook alweer enkele nieuwtjes te melden:
-

-

-

We mochten vandaag turnjuf Lieve terug verwelkomen na een langdurige afwezigheid. Zij zal
haar taken terug opnemen.
Vanaf vandaag kunnen we extra uren inrichten in onze kleuterschool. Op deze manier kan juf
Annemie nu voltijds voor haar klasje zorgen. Daarnaast zijn er twee lestijden extra zodat juf
Eline turnles kan geven aan de kleuters van K2 en K3.
Juf julie is bij ons aan haar laatste week begonnen. Vanaf maandag 17 maart zal juf Liesbet ons
terug vervoegen en het tweede leerjaar onder haar vleugels nemen. We danken alvast Julie
voor haar ongelofelijke inzet!
In de week van 24 t.e.m. 28 maart plannen we onze jaarlijkse projectweek. Dit jaar rond het
thema ‘techniek’. We nodigen alvast alle ouders uit om op vrijdag rond 15u00 een blik te
komen werpen op wat de kinderen gedurende die week gedaan hebben. Meer details volgen
later.
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BOUWPROJECT: Stand van zaken
Zoals gepland zijn er tijdens de afgelopen vakantie al heel wat werken uitgevoerd in ons
kleutergebouw. Zo is er nu in alle klassen van de kleuterschool een internetverbinding. Daarnaast is
fase 1 van de renovatie van de kleutertoiletten afgewerkt. (zie foto’s schoolsite) Vanaf vandaag zijn
de nieuwe toiletten in dienst genomen.

OPROEP AAN DE OUDERS
-

Ik wil iedereen bedanken die aandacht heeft voor de verkeersveiligheid rondom de school. Als
iedereen oog blijft hebben voor correct parkeren, aangepaste snelheid,… kunnen we de
veiligheid van onze kinderen blijven garanderen.

-

Op onze graskoer zijn er stukken opnieuw gezaaid. Gelieve de kinderen nog zoveel mogelijk van
het grasveld te houden. Gezien het uitzonderlijk mooie weer stellen we tijdens de speeltijden al
wel een gedeelte van de graskoer open voor de kinderen.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier vindt u het agenda voor maart/ april 2014:
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 11: L6 NM Project vzw Arktos
Donderdag 13: L6 NM Project vzw Arktos
Vrijdag 14: Zwemmen LS

13u30 Schoolviering

Woensdag 19: Fruitdag
Vrijdag 21: LS ‘Let’s do it Ranst’: grote zwerfvuilopruimactie
Maandag 24 t.e.m. vrijdag 28: Projectweek rond ‘Techniek’
Vrijdag 28: Zwemmen LS

.

Schoolfuif georganiseerd door het oudercomité.

•

Maandag 31: Oudercontact KS

+ oudercontact 6e leerjaar

APRIL

•

Dinsdag 1: Maandopening
NM 5e en 6e Ulama

LS Bib bezoek

MEDOC 20u00 in de refter van de school

•

Donderdag 3: VM Sponsortocht ten voordelen van Gambia
NM LS paasspel
K2 Medisch onderzoek

•

Vrijdag 4: Schoolfotograaf

Paasvakantie: zaterdag 5 t.e.m. zondag 20 april
Paasmaandag 21 april

Kevin Francken
Directeur
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