VRIJDAG 2 DECEMBER : DE SINT OP BEZOEK!!!
De Sint en zijn pieten komen op vrijdag 2 december een bezoek brengen aan de kinderen van
onze school. Van zijn piet-secretaris weten we dat Sinterklaas om
± 9u in de wijkschool zal arriveren. Natuurlijk hebben de pieten
voor de kinderen een verrassing en snoepgoed bij. Omstreeks ±
10u verwachten de kleuters van het hoofdgebouw en de leerlingen
van het eerste en tweede leerjaar de Sint in de overdekte
speelplaats van het hoofdgebouw.
Door de wegenwerken houden we dit jaar geen optocht.
Ook dit jaar vraagt de piet-secretaris aan de ouders om op het
kinderfeest in het hoofdgebouw niet aanwezig te zijn.
MAANDAG 5 DECEMBER : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL
Op maandag 5 DECEMBER is er geen les voor onze kinderen (kleutertuin + lagere school)
omdat de school een pedagogische studiedag inricht voor de leerkrachten.
Kinderopvang Robbedoes (tel. 089/ 560567) is vanaf ‘s morgens open.
S.O.S.SPEELGOED (JOE FM) +
MUSIC FOR LIFE (Studio Brussel en GO! Onderwijs)
Onze humanitaire acties van de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken krijgen van
de leerlingen en de leerkrachten heel wat steun en positieve reacties. De warme choco en
wafels vliegen tijdens de speeltijd de deur uit!
Omdat op donderdag 1 december de dj’s en medewerkers van radiozender Joe FM het
verzamelde speelgoed komen ophalen, willen via deze weg nogmaals een warme oproep
doen om in kelders en zolders op zoek te gaan naar ‘vergeten’ speelgoed en dit alsnog in
te leveren.
De actie van Music For Live (verkoop van wafels, warme choco en GO! for Live – mutsen)
loopt nog tot 20 december.
VEILIGHEIDSHESJES
Elke dag worden we door de media opgeschrikt door ongevallen met kinderen. Heel wat
leerlingen uit het basisonderwijs gaan dagelijks te voet of op de fiets naar school. Hoewel
fietsen de meest veilige vorm van vervoer is, zijn kinderen zeer kwetsbaar in het verkeer. Het is
belangrijk, vooral als het donker is en bij regenachtig weer, dat zij goede opvallende, liefst ook
nog reflecterende kleding dragen. Het dragen van een opvallend reflecterend hesje is hierbij een
goed hulpmiddel.
Een maand geleden hebben alle leerlingen een genaamtekend veiligheidshesje gekregen. Op
alle schooluitstappen (zwemmen, bibliotheek, …) zijn zij verplicht dit hesje te dragen.
Wij willen nu in deze veiligheidscampagne een stap verder zetten en vragen uw hulp en steun!
De leerlingen doen de hesjes aan als zij naar huis gaan. Of zij deze aanhouden op de weg naar
huis en de volgende dag weer aan hebben als zij naar school komen, hebben wij als school niet
in de hand! Wij willen en kunnen dit nog niet verplichten (schoolreglement!). Dit ligt bij jullie,
de ouders!
Zij moeten de hesjes de volgende dag zeker bij hebben want anders kunnen ze niet mee op een
eventuele schooluitstap. Wij starten deze actie op dinsdag 6 december en hopen op jullie hulp
en steun zodat onze leerlingen, jullie kinderen, veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer.

