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Volgende week geen nieuwsbrief
Omdat het volgende week een korte week wordt (ma : vrije dag, di : schoolreis) zal
er vrijdag geen nieuwsbrief zijn. De volgende nieuwsbrief is voorzien op vrij 13 okt
Kaster kermis
We mogen terugblikken op een zonnige, gezellige Kaster kermis. Bedankt aan de vele
eters en wandelaars. Ook aan de vele sponsors een welgemeende dank je wel. Voor
volgend jaar denken we na over een nieuw concept Kaster kermis. Wordt dus
vervolgd!
Meester Wouter
Deze week was meester Wouter ziek. Hij werd vervangen door meester Nicolas.
Vanaf dinsdag is meester Wouter terug.
Ma 2 okt : vrije dag
Volgende ma is er geen school. Samen met de meeste scholen uit onze omgeving
nemen we onze eerste vrije dag. Kinderopvang De schildpad is de hele dag open.
Di 3 okt : schoolreis (zie blaadje schoolreis)
Op di 3 okt is er schoolreis. De kleuters en het jongste lager komen tegen 8.30 naar
school, het midden en oudste lager komt tegen 8.05 naar het station van Anzegem.
Normaliter gaat de schoolreis door, tenzij het heel slecht weer zou zijn. Dan kan de
schoolreis voor kleuter en jongste lager uitgesteld worden.
Voor het midden en oudste lager is dit echter niet mogelijk. Deze schoolreis gaat
sowieso door.
Schoolverzekering
De weg naar school valt onder de schoolverzekering. Hier zijn wel een aantal
voorwaarden aan verbonden:
* je bent steeds verplicht de korste of meest veilige weg te nemen.
* De schoolverzekering geldt een kwartier voor en na schooltijd ('s morgens en 's
middags). Wie vroeger naar school vertrekt is dus niet verzekerd.
* Om dezelfde reden mogen we kinderen ook niet eerder uit de klas laten vertrekken.
Weekopdrachten
Deze week zetten we de Axendieren "poes en bever" in de kijker. Volgende week (en
de week daarna) is het onze strapweek( stappen, trappen). Milieuvriendelijk en veilig
naar school komen is de boodschap. Dat kan stappend, trappend, maar ook
carpoolend. Een fluohesje en een fietshelm maken het ook veilig.

Fairtradetruck: woe 4 okt
Op woe 4 okt komt de fairtrade truck naar onze school. We maken kennis met
wereldwinkelproducten, die mensen uit de derde wereld een eerlijk loon voor hun
werk geven.
Fredrik Imbo : di 10 okt
Op di 10 okt komt Frederik Imbo met zijn voorstelling "waarom we 2 oren hebben en
1 mond". Dit gebeurt in samenwerking met ons oudercomité. Warm aanbevolen!
Naschoolse sportactiviteit :11 okt
Het midden lager kan op 11 okt deelnemen aan het trefbaltornooi. Ze krijgen
hiervoor een aparte uitnodiging voor. Juf Marijke en meester Hannes zijn de
verantwoordelijke leerkrachten.
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