Datum: 2 oktober 2013
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief oktober

Beste ouders,
De maand september is voorbij gevlogen. De school is nu volledig tot leven gekomen en we zien
kinderen zichtbaar genieten. Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van het reilen en
zeilen op onze school.
-

Laat me starten met een oproep naar alle mensen die kinderen brengen naar school of afhalen op
school: Blijf alert voor de verkeersveiligheid rondom onze school. Maak zinvol gebruik van de
parking aan de parochiezaal. Er zal weldra (tijdelijk) een snelheidsmeter gezet worden op de
Vincent Goossenslaan om mensen bewust te maken van hun snelheid in de buurt van onze school.
Op die manier hopen we mensen te mobiliseren om de snelheid van 30 km/u te hanteren die bij
wet verplicht is op een verhoogd wegdek.

-

In het derde leerjaar moeten we het voorlopig zonder juf Greet stellen. De klas is in de goede handen
van juf Liesbet waardoor de continuïteit in de klas is verzekerd.
Op vrijdag kunnen we steeds beroep doen op juf Katrien die in het vierde leerjaar de plaats van juf
Liesbet invult.

-

Traditioneel werd in de maand september het grote voetbaltornooi georganiseerd voor alle
klassen van de lagere school. Er werd alweer duchtig gevoetbald in een positieve, sportieve en
groepsversterkende sfeer. Ook dank aan de vele supporters die de ploegen steeds fanatiek
aanmoedigden. De uitslagen van de wedstrijden vindt u aan het uithangbord aan de schoolpoort.
Op woensdag 2 oktober mochten vele ploegen tijdens de maandopening een mooie beker in
ontvangst nemen. Deze mag een heel schooljaar lang prijken in de klas.

-

Zoals op de ouderavond reeds gemeld is de wetgeving betreffende afwezigheden lichtjes
aangepast. Voor alle duidelijkheid: ELKE afwezigheid gedurende de week voor en/of de week na
een vakantie moeten gewettigd worden met een doktersbriefje. Dus ook wanneer uw kind
bijvoorbeeld maandag ziek is en de rest van de week wel op school is vóór een vakantie. Steeds een
doktersbriefje nodig!

-

We zouden graag na de herfstvakantie starten met een opfrisbeurt voor het sanitair in de
kleuterschool. Hiervoor willen we beroep doen op jullie steun. Daarom zullen we in de maand
oktober starten met de verkoop van toiletpapier. Met deze toepasselijke actie willen we wat extra
middelen inzamelen om een aangename plek te maken van de toiletten voor onze kleuters.

-

In onderstaande data ziet dat u op donderdag 10 oktober de eerste MEDOC staat gepland. Ik wil
van de gelegenheid gebruik maken om iedereen uit te nodigen om tijdens deze MEDOC op een
constructieve manier en in een positieve sfeer mee te komen ‘bouwen’ aan de school van uw
kinderen. Wij hopen velen te mogen verwelkomen!
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-

Enkele data om te noteren voor deze maand: (u vindt ze ook terug op de digitale kalender op onze
schoolsite: www.st-lucia.be)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 2: Fruitdag
Donderdag 3: Kinderparlement
Zaterdag 5: Dag van de leerkracht
Maandag 7: Kleutersportdag in ’t Loo te Broehem
4e, 5e, 6e Rollerskaten in de NM

Dinsdag 8: K6, K7 toneel ‘Wasdief’
Donderdag 10: 5e herfstwandeling NM

20u00 MEDOC (in de refter van de school)

Vrijdag 11: Zwemmen
Dinsdag 15: 3e heeft medisch onderzoek

4e herfstwandeling

Dinsdag 15: Klassen van de lagere school gaan naar de bib (denk aan het kaartje!)
Maandag 21: 6e herfstwandeling
Dinsdag 22: “Open deurtje” voor de instappers (10u30-11u30)

4e, 5e, 6e NM Loopcross

Woensdag 23: Grootouderdag in de kleuterschool
Donderdag 24: Oudercontact voor het eerste leerjaar
Vrijdag 25: Zwemmen

Rapport

Maandag 28: start herfstvakantie t.e.m. zondag 3 november

Pedagogische studiedag: Woensdag 20 november 2013 (KS en LS)
Kevin Francken
Directeur
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