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SCHOOLNIEUWS
GEZOCHT !!!
Mark Arits, onze onderhoudswerkman, kan door ziekte een tijdje niet meer werken. We zijn
dringend op zoek naar een man of vrouw die hem gedurende deze afwezigheid kan
vervangen, d.w.z. 12,5u per week. Geïnteresseerden dienen zo snel mogelijk contact op te
nemen.. Dit kan via het nummer 089/560482 en tijdens het komende weekend via het nummer
0478 553576.

GEZOCHT !!!
Onze school heeft een zeer goed draaiende oudervereniging die via hand- en spandiensten en
adviezen ons helpt om een goede en fijne school uit te bouwen voor uw kind. Zo zorgden zij
er in het voorbije schooljaar voor dat iedere leerkracht voor iedere leerling 15 euro per kind
kreeg om activiteiten te organiseren of specifieke materialen aan te kopen.
Maar zoals elk jaar moeten we van enkelen van hen afscheid nemen. Hun zoon of dochter
gaat naar de “grote” school. We zijn dus op zoek naar ouders die zich op één of andere manier
willen engageren.
Dit kan op twee manieren:
- je wordt een volwaardig lid, neemt deel aan de bestuursvergaderingen (6 à 7 keer
per jaar) en activiteiten;
- je wordt lid om te helpen bij de activiteiten.
We doen dus een heel warme oproep om je kandidaat te stellen! Ben je geïnteresseerd neem
dan contact met de directie!

GEZOCHT !!!
Het voorbije schooljaar zijn we gestart met de veiligheidhesjes voor onze leerlingen. Omdat
we veel hesjes in voorraad hadden konden we die gratis geven. Het gevolg was wel dat soms
hesjes te groot of te klein waren en allerlei opdrukken hadden.
Om een hierin beetje éénvormigheid te krijgen willen we zelf hesjes aankopen (per
leeftijdsgroep) bedrukt met het logo van de school. Deze bedrukte hesjes kosten ± 2,50 euro.
We zijn op zoek naar een sponsor voor de aankoop (350 leerlingen x 2,50 = 875 euro) van
deze hesjes. De sponsornaam komt natuurlijk ook op de hesjes. Ken je een firma (je
werkgever?) of ben je zelf geïnteresseerd, neem dan contact met de directie!

VEILIGHEID
We willen nogmaals vragen dat ouders zich aan de afspraken houden als zij hun kinderen
brengen of afhalen, d.w.z. opwachten en afzetten:
- aan de Albert Claesssensweg buiten het poortje, ook niet in het wachthokje;
- op de grote speelplaats achter de ijzeren hekken.
Hartelijk dank voor uw begrip!

