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NIEUWSBRIEF 
 

 
Bij het begin van een nieuw jaar, 

houden de meeste mensen hun goede voornemens klaar.  
 

Ook wij hebben ons in de school wat voorgenomen, 

het is een scenario om van te dromen.  

We geven hier géén geheimen prijs, 

maar onze voornemens zijn wel wijs! 

 

 
 

Wij dromen 
van een school 

zonder papiertjes of wikkels, 
maar doosjes met koeken 
zonder chocoladespikkels. 

Meermaals fruit en groenten 
dat stemt ons content en zorgt ervoor 
dat je met vitamientjes in orde bent. 

Een brooddoos zonder chocoladebroodjes, 
donuts, … of meer van dat zoet, 

want dat doet onze innerlijke (suiker)mens geen goed. 
Wel met brood met wat lekkers en een gezonde hap, 

superlekker en superknap. 
Gezond bij het eten, maar ook in ’t bewegen, 

niemand houdt jullie hierbij tegen. 
Stappen of trappen met op donkere dagen de gele hesjes aan, 

zodat iedereen jullie veilig door ’t dorp ziet gaan. 
Op tijd voor de bel, op tijd aan de rij, hiervan worden wij allen blij! 

Met alles in orde en op tijd binnengebracht, dat zorgt ervoor dat onze leerkracht lacht. 
Kinderen die lachen, zich houden aan regels, goed samen spelen met elkaar … 

als we dat met z’n allen proberen, dan wordt 2019 zeker en vast weer een SUPER jaar! 
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WARMATHON 

Op woensdag 19 december liet onze school zich weer van haar ‘warmste’ kant zien! Er werd een loop in de 
omgeving van de school georganiseerd, waarvoor de kinderen zich vooraf konden laten sponsoren. Hierdoor 
hadden wij reeds een mooi bedrag binnengekregen. Op de avond zelf mochten wij ook nog heel wat  
ontvangen door de verkoop van drank, pannenkoeken en ander lekkers.  
In totaal kon onze school het mooie bedrag van 4.850 euro schenken aan  
CKG Lentekind te Vlimmeren. 
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AFHALEN KINDEREN 

Een nieuw jaar starten we steeds met goede voornemens. Mag ik er enkele aan jullie doorgeven? 
 
 * afhalen van de kleuters 
Mogen wij vragen om met uw kleuter goed aan te sluiten en vlot naar buiten te gaan? Zo voorkomen we dat 
de kinderen van de lagere school té lang moeten wachten om door te kunnen.  
 
 * parkeren aan de school 
Meermaals gebeurt het dat er auto’s geparkeerd staan op het voetpad of het fietspad. Nochtans hebben we 
rond de school heel wat parkeerplaatsen. 
Bestuurders die geparkeerd staan binnen de zone van de gemachtigde opzichters, dienen te wachten tot de 
kinderen en de opzichters doorgegaan zijn. 
Voor onze kinderen die te voet of met de fiets naar en van school komen, is dit géén veilige situatie. Mogen 
wij daarom aan alle ouders, grootouders, … vragen om hierop te letten? Wij willen toch allemaal voor onze 
kinderen de veiligste situatie! 

GEZOCHT 

Onze school is op zoek naar een 2de sneeuwruimer. De taak bestaat uit het sneeuwvrij 
maken van de nodige paadjes, zodat we ons op een veilige manier kunnen verplaatsen 
over de speelplaats. Dit dient te gebeuren vóór 8 uur ‘s morgens. 
Voelt u zich geroepen om deze taak, samen met onze huidige sneeuwruimer, op u te 
nemen? Of wenst u bijkomende informatie? 
Neem dan gerust contact op met de directie. 

INZAMELING 

Mocht u thuis nog oude batterijen, inktpatronen, TL-lampen hebben, dan mag u deze aan de school bezorgen. 
Wij verzamelen deze en krijgen van de verschillende instanties hier punten voor. Deze kunnen we dan  
inruilen voor speelmateriaal voor onze kinderen. 

BELANGRIJKE DATA 

Noteer alvast in jullie agenda van 2019: 
 * 30/01 verlofdag 
 * 13/02 pedagogische studiedag, dus verlof voor de kinderen 
 * 23/02 kompasfuif 
 * 30/03 quiz georganiseerd door onze ouderraad 
 * 08/05 verlofdag 
 * 25/05 ons jaarlijkse schoolfeest 

FAMILIENIEUWS 

In de maand december werd er in verschillende families afscheid genomen van dierbaren.  
Bij de familie van Ravenna Vervloet (K5) diende men afscheid te nemen van de grootvader.  
Lore (3B) en Manon Cuylaerts (6A) dienden samen met de familie afscheid te nemen van de  
overgrootmoeder.  
Bij de familie van Rebecca Beheydt (5A) diende men ook afscheid te nemen van de overgrootmoeder. 
Aan al deze families bieden wij onze christelijke deelneming aan.  


