Datum: 7 november 2013
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief november

Beste ouders,

Na een weekje van rust voor iedereen, is het leven in Sint-Lucia alweer volop op gang gekomen.
De hoogste tijd dus om jullie van enkele zaken op de hoogte te brengen:
-

-

-

De verkoop van het toiletpapier ten voordele van de renovatie van de kleutertoiletten is nu
stopgezet. In totaal heeft deze actie € 1871 opgebracht. Wij zijn erg blij met jullie steun. Er wordt
nu de tijd genomen om prijzen en mogelijkheden te bekijken. We streven ernaar om jullie op het
schoolfeest ons nieuw sanitair te kunnen voorstellen.
Op woensdag 23 oktober werden de grootouders van onze kleuters uitgenodigd in de parochiezaal
voor een spetterende voorstelling. Dankzij de inzet van velen werd het een groot succes. Op de
website van de school kunnen jullie wat van de sfeer opsnuiven dankzij de foto’s.
Om tijdens de wintermaanden een extra paar handen te hebben in de refter werd er gekozen om
hiervoor vrijwilligers in te zetten. Nadine Van Rompaey zal elke middag extra ondersteuning bieden
en mee toezicht houden. Daarnaast wordt er momenteel hard gesleuteld, door leerlingen en
leerkrachten, aan duidelijke afspraken voor het hele reftergebeuren. Hierover zal u in de volgende
nieuwsbrief zeker meer te weten komen.

GEZONDHEID:
-

-

-

Omdat we ons bewust zijn dat kinderen veel water moeten drinken om hun concentratie te
verhogen en ook gewoon omdat het gezond is, zullen er in de lagere school een aantal
aanpassingen gebeuren. Nu kregen de leerlingen tijdens de speeltijd de kans om te drinken. Die tijd
kunnen ze echter beter gebruiken om te bewegen en te spelen. Daarom zullen de leerlingen de
kans krijgen om na de speeltijd en/of in de klas te drinken. Zo hopen we dat leerlingen meer
geneigd zullen zijn om hun drinkfles volledig leeg te hebben. Deze kunnen in de klas aan de kraan
ook opnieuw gevuld worden.
Als school willen we zoveel mogelijk promoten dat kinderen fruit eten als tussendoortje en we zien
dat al veel gebeuren wat ons erg blij maakt. Toch willen we nog graag wat duidelijkheid scheppen
rond het beleid op school. Als school kiezen we ervoor om de leerlingen geen koeken met een
laagje chocolade te laten eten als tussendoortje. Ook chocoladebars zijn dus niet toegelaten. Dit
zowel om gezondheidsredenen als om praktische redenen. Eén snoepje in de brooddoos als
beloning willen we door de vingers zien, maar op de speelplaats willen we geen snoepgoed zien als
tussendoortje. We hopen dat u als ouders hierop mee willen toezien om de kinderen op deze
manier gezonde eetgewoonten aan te leren.
Verjaardagen vormen hierop voorlopig nog een uitzondering, maar ook hiervoor zal aan een
duidelijk gezondheidsbeleid gewerkt worden.
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OPROEP AAN ALLE OUDERS:
-

-

-

Kinderen in de lagere school zijn leerplichtig. Omdat ze daarvoor naar school komen, willen we
vragen om de school steeds te verwittigen wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn. Wij
verbinden ons als school om ouders op te bellen wanneer we om 9u30 nog niets vernomen hebben
betreffende een afwezigheid.
Naar aloude traditie is de speelweide vanaf de herfstvakantie tot na de paasvakantie niet
toegankelijk voor de kinderen. Op die manier geven we het gras de tijd om zich wat te herstellen.
Graag vragen wij hiervoor aandacht bij het verlaten van de school.
De laatste tijd zien we terug meer afval op onze speelplaats. We willen nogmaals herhalen dat alle
koekjes of fruit in een doosje dienen te zitten en dat de verpakking van koekjes thuis blijft. Op die
manier hopen we het afval op onze school te beperken.
Bedankt voor jullie medewerking.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 8: Zwemmen
Maandag 11: Wapenstilstand
Dinsdag 12: 1e, 2e Toneel op school: “De tuinman en de burgemeester”

+ bib- bezoek

Woensdag 13: Fruitdag
Vrijdag 15: Wijnproefavond
Week 18 - 22: Voorleesweek
Dinsdag 19: 1e heeft medisch onderzoek
Woensdag 20: Pedagogische studiedag
Vrijdag 22: Zwemmen
Donderdag 28: ’Infoavond middelbare scholen’ te Zandhoven (19u30)
Vrijdag 29: 5e heeft medisch onderzoek
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Directeur
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