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Schoolfeest
We kregen heel veel positieve feedback over het schoolfeest. Daar zijn we uiteraard
heel blij mee. De opbrengst zal vooral gebruikt worden voor de verdere afwerking
van de refter (afwatering, bekleden oversteek, vervangen raam aan speelheuvel door
glasdallen). Bedankt voor de massale opkomst en jullie steun.
Weekopdrachten
Terwijl onze weekopdracht van deze week (30 dagen zonder klagen) nog verder loopt
tot na de krokusvakantie, zetten we volgende week tegelijk in op onze anti-pestweek.
Ondanks alle mogelijke acties is pesten iets van alle tijden, waar we steeds alert
moeten voor blijven. Na de vakantie gaan we aan de slag met de koffer "land van
Calminus", een weekopdracht over evenwichtige voeding.
Meester Geert volgende week afwezig/ geen nieuwsbrief
Meester Geert gaat volgende week op studieries naar Finland (samen met 23 andere
directies). Het Finse onderwijssysteem staat al sinds jaren aan de top in Europa. We
hopen er heel wat tips te kunnen meenemen.
Volgende week zal er dus geen nieuwsbrief zijn. De volgende nieuwsbrief komt er aan
op 23 feb.
Carnaval: vrij 9 feb
Net voor de krokusvakantie vieren we carnaval. De kinderen (lager + kleuter) mogen
die dag al van 's morgens verkleed naar school komen. In de namiddag is er
carnavalfeest met werkwinkels. Ook het oudercomité zorgt voor een werkwinkel.
Juf Marijke nog ziek
Het ziekteverlof van juf Marijke werd verlengd tot de krokusvakantie. We hopen haar
na de krokusvakantie gezond en wel terug te zien. Meester Wouter vervangt haar in
het 2de leerjaar, terwijl juf Sanne de taak van meester Wouter overneemt.
Luizen gesignaleerd
In een aantal klassen zijn er luizen gesignaleerd. Onschuldig, maar wel heel
vervelend. Graag je kinderen grondig controleren (en evt maatregelen treffen).
Bedankt.
Startviering voor Eerste Communie en Vormsel: za 3 feb om 17.00
Op za 3 feb is er een misviering voor de Eerste Communicanten en de Vormelingen.
De mis wordt muzikaal verzorgd door ons schoolkoortje. Iedereen welkom!

Naschoolse sportactiviteit voor oudste lager (Hockey): woe 7 feb
Op woe 7 feb kunnen de kinderen van 5/6 deelnemen aan het hockeytornooi in de
sporthal van Anzegem. Juf Kim leidt alles in goede banen. De kinderen kregen
hiervoor een aparte uitnodiging.
Kleuterzwemmen : do 8 feb
Onze kleuters gaan op do 8 feb terug zwemmen. Dit gebeurt tijdens de schooluren.
L5/6 op bezoek naar middelbare school: do 8 feb
Elk jaar bezoekt meester Bram een aantal middelbare scholen. Do is het de beurt aan
OLV Hemelvaart in Waregem. Ze gaan met de bus, die ons reeds om 8.00 aan de
school ophaalt (tijdig op school!). 's Middags zullen ze ook iets later terug zijn.
Parkeren aan de schoolpoort
Mogen we er nog eens op wijzen dat correct parkeren rond de school de veiligheid van
onze kinderen ten goede komt. Bedankt voor jullie begrip!
Honden aan de schoolpoort
Sommige kinderen en ouders melden ons dat honden aan de schoolpoort voor een
aantal kinderen als bedreigend ervaren wordt en dat kan niet de bedoeling zijn.
Mogen we daarom vriendelijk vragen geen honden meer mee te brengen als je je kind
komt halen. Bedankt!
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