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Beste ouders,een zeer fijn 2012 toegewenst.
Enkele mededelingen.
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Wist je dat :
** De Inrichtende
Macht alle leerkrachten, ouderraad, opvang– en eetzaal moeders , gemachtigde
opzichters , vrijwilligers bedankt tijdens
een receptie op 27
januari 2012.



Graag zou ik de ouderraad willen bedanken voor hun enthousiasme tijdens
onze kersthappening. De poffertjes en de mooie stal waren een succes en
maakten van onze kersthappening een gezellig samenzijn waarvoor van
harte dank.



Op 10 februari 2011 houden we onze jaarlijkse kienavond. De opbrengst
willen we gebruiken voor de aankoop van digitale borden voor het 1ste en
2de leerjaar. We zijn heel fier dat alle klassen van de lagere school dan
beschikken over deze moderne media die het lesgeven toch iets extra
geeft.



We zijn nog steeds opzoek naar « Gemachtigde Opzichters ». Marcel Nies
geeft een gratis cursus en de verzekering wordt betaald door de stad
Bree. Geef even een seintje als je ons team wil versterken.



We blijven bezorgd over de veiligheid van de kinderen op weg naar en van
school. We zijn dan ook tevreden dat de stad Bree extra maatregelen
neemt zoals het plaatsen van « snelheidsmeters. » Onze wijkagent vraagt
ook om zeker zichtbaar te zijn in het verkeer. Het is nog steeds prachtig,
we zijn daar heel fier op, dat alle kinderen met vestje en helm naar school
fietsen. Toch moeten we ook aandacht geven aan de verlichting van onze
fiets. Marcel Nies merkt op dat sommige kinderen het licht niet opzetten
of dat het kapot is. Met steun van de provincie Limburg hebben we vorig
jaar mei aan alle kinderen van het lager onderwijs lichtjes geschonken,
deze worden dan ook best hiervoor gebruikt. Zolang de voorraad strekt,
zullen we ook de nieuwe leerlingen ( 5 jarige kleuters van vorig jaar en nu
leerlingen van het 1ste leerjaar ) lichtjes geven.

** Meester Sven een
M
trotse vader gaat wor- 13/01 : Leerlingenraad
den in Juli.

AANDACTIVITEITEN

17/01 : Bibliotheek

** Het 5de en 6de
18/01 : Maandopening
leerjaar dit schooljaar 19/01 : Zwemmen
in mei op zeeklasse
24/01: Theater 2de graad
gaan.
27/01: Medisch onderzoek 2k
30/01: Theater kleuters

Data om te onthouden:
Pedagogische studiedag
08/02

Kienavond : 10/02

Krokusvakantie
20/02—26/02
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ZONE 30
Beste ouders,
Denken jullie eraan dat vanaf garage Ceyssens tot aan het Q8 station en dit in beide richtingen er een permanente maximum snelheid geldt van 30 km /u. Voor de veiligheid van de
kinderen wordt er ook gevraagd de veiligheidsgordel steeds te dragen , ook voor korte afstanden.
Een verwittigd man is er twee waard !!!!

TANDMOBIEL.
Glimlachen.be:
Voor het derde jaar op rij zal het
sensibiliseringsproject Glimlachen.be,met als doel om de mondgezondheid van kinderen en jongeren in België te verbeteren aan de
hand van een sensibiliseringsproject van doelgroepen met het hoogste risico voor tand- en mondaandoeningen, een bezoek brengen aan onze school. Een
woordje uitleg.
Het initiatief wordt gefinancierd door het RIZIV. De Vlaamse Minister van Onderwijs beveelt
de scholen aan om deel te nemen. Het project wordt uitgevoerd door het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw. met de wetenschappelijke ondersteuning van de Universiteit Gent (Prof.
Dr. J. Vanobbergen) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.
Het project is ook gelinkt aan het ‘gezonde scholen project’ van de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Glimlachen.be is een vier jaar durend project dat ons de kans geeft een gedragwijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij onze jeugd te realiseren via o.a. een jaarlijks bezoek van de
tandmobiel, spelletjes, lespakketten, ondersteund door elektronische communicatie.
De doelgroepen zijn kinderen & jongeren van 0 tot 18 jarigen, hun ouders, leerkrachten en
zorgverleners. Het project Glimlachen.be zal jaarlijks 18000 kinderen bezoeken voor sensibilisering en effectenmeting. Dit zal gebeuren via 3 tandmobielen die begeleid worden door
een tandarts en een hulpkracht. De campagne wordt gevoerd vanuit een positieve boodschap, niet bekritiserend of terechtwijzend.
Voor de wetenschappelijke meting van het resultaat van de campagne wordt een welbepaalde doelgroep van kinderen gevolgd over een periode van 4 jaar. We startten 2 jaar geleden in
het 3de leerjaar en gaan dus nu verder met dezelfde groep ( 5de leerjaar ). Op maandag 12
maart 2012 zal de tandmobiel een bezoek brengen aan onze school.
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( voor kinderen tot en met het 6de leerjaar )

SFEERBEELDEN.

