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WIST JE DAT
Er een nieuwe leerlingenraad verkozen is.
Deze vertegenwoordigers maandelijks met
de directie gaan
vergaderen.
Het 6de leerjaar weer
MEGA—lessen krijgt.
” Mijn Eigen Goed
Antwoord “. Doel van
deze lessenreeks is
om onze kinderen
bewust te maken van
de gevaren van de
maatschappij en dit
op hun eigen niveau.
Lessen worden gegeven door de wijkagent ,een CLB vertegenwoordigster en
meester Raf.

Voor het zevende jaar op rij organiseren we op
onze school een project rond de week van de
smaak . Dit start op donderdag 15 november en
eindigt op 25 november 2012. Net zoals vorig
jaar trachten we de kinderen nieuwigheden bij
te brengen over andere eetgewoontes, culturen
en etikette. Dit jaar hebben we weer iets anders.
Vorig jaar hadden we de kinderkok, een project
van Art of Children uitgenodigd. Dit jaar laten
we de kinderen de keuze. Alle leerkrachten
van het lager onderwijs, organiseren een workshop. De kinderen mogen dan één van deze workshops kiezen. Wat er
op het menu staat? Ze zullen ons verrassen! Maar nu al mag u er zeker
van zijn dat alle kinderen zelf kennis zullen maken met de meest diverse
smaken: van stevige Vlaamse soep, cupcakes …..tot pannenkoeken. Of
hoe koken ook leerrijk kan zijn. Deze projectdag gaat door op donderdag
22 november 2012 in de namiddag.
Op 23 november hebben we weer een heel grote ontbijttafel, om 8.45u
‘s morgens, voor de kinderen van de lagere school ( 1ste tot en met het
6de leerjaar ). Bedoeling is om de kinderen een gezellig ontbijt aan te bieden. De ouderraad wil ons hierin dan ook financieel steunen waarvoor
hartelijk dank. De Week van de Smaak wil dan ook sensibiliseren voor
gezonde voeding, het eten van seizoensgroenten, het kweken van eigen
groenten en fruit en het genieten van onze landbouw. In 2012 staat “de
Smaak van Thuis “centraal. Hiermee wil de Week van de Smaak een lans
breken voor de warmte en gezelligheid van de thuiskeuken. Zelf thuis creatief aan de slag gaan met smaak, smaakherinneringen tot leven brengen
of oude familierecepten nieuw leven inblazen, daar is het in deze editie
om te doen.
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PIZZADAG
Beste ouders,
Onze school wil er voor zorgen dat onze leerlingen zich in de meest
optimale leer- en leefomstandigheden kunnen ontwikkelen. We weten allemaal dat het investeren in pedagogische en nietpedagogische zaken nodig is en geld kost. We willen, samen met de
ouderraad, opzoek gaan naar een nieuw speeltuig voor onze speelplaats. En dat kost natuurlijk . Vandaar dat we wat extra geld willen
krijgen door deze pizza-actie. We gaan pizza’s verkopen. We hopen
dat u allen, deze heerlijke pizza’s gaat bestellen. Ze zijn kraakvers
en netjes verpakt. Ze kunnen een weekje in de koelkast bewaard
worden of ze mogen onmiddellijk in de diepvries.
Jullie kinderen hebben reeds een bestelformulier meegekregen en
extra formulieren kunnen steeds bijgevraagd worden. De pizza’s kan u dan op vrijdag 23 november, van 15.00 uur tot 17.00 uur in de polyvalente zaal van onze school komen afhalen
of worden aan uw kind meegegeven.

KERSTHAPPENING
Samen met de ouderraad van onze school organiseren
we onze traditionele kersthappening . Na de succesvolle
edities van vorige jaren, hopen we op een gezellig samenzijn met jullie allen.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 21 december 2012.
Bedoeling is dat u, met een hapje en een drankje, kan
genieten van de kerstsfeer op onze school. Het volledige
programma zal volgende maand medegedeeld worden.
Noteer alvast vrijdagnamiddag 21 december 2012 in uw agenda.
MAANDPLANNING NOVEMBER
11/11/12 : Wapenstilstand :
13/11/12 : Bibliotheek
14/11/12 : Medisch onderzoek
1B
15/11/12: Zwemmen
Start week van de smaak
.

19/11/12 : Leesdag 2de kleuterklas met hulp van leerlingen
St.-Augustinus Bree

23/11/12 : Gezond ontbijt
Pizza-dag
29/11/12 : Zwemmen

21/11/12 : Medisch onderzoek
30/11/12 : DAS-Beurs 6de lj
1A
Theater 2de en 3de gr
22/11/12 : Crea-dag “week
van de smaak”

JAARGANG 11, EDITIE 3

Pagina 3

