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Beste ouders,een zeer fijn
2014 toegewenst.
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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.
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Ons oudercontact voor het lager ondewijs heeft plaats op dinsdag 14 januari.



Op 21 februari 2014 houden we onze jaarlijkse kienavond. De opbrengst
willen we gebruiken voor nieuwe klaslokalen ( meer hierover in de nieuwsbrief van februari )

Wist je dat :
** Het schoolbestuur, alle 
leerkrachten, ouderraad,

verantwoordelijken van
opvang en eetzaal , gemachtigde opzichters ,
vrijwilligers bedankt tijdens een receptie op 31
januari 2014.
** Dat we nog steeds
sponsors zoeken voor onze
kienavond. Wanneer u
wenst te sponsoren u best
contact neemt met het
secretariaat op het nummer 089864353

Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen.
Juf Wendy ( 2 B) heeft ouderschapsverlof genomen, juf Nathalie Wetsels vervangt haar halftijds. Juf Christel Langens neemt enkele zorguren
over op woensdagvoormiddag.

MAANDACTIVITEITEN
14/01 : Bibliotheek
21/01 : Theater 1ste graad
22/01 : Handbal 5de + 6de
23/01: Zwemmen

: Bibliotheek rondgang
** Alle leerkrachten uitgenodigd waren op het Kim
1ste leerjaar
Clijsters Invitational, we er
van genoten hebben. Har- 29/01: Basket 3 –3
telijk dank.

31/01 : Leerlingenraad

Data om te onthouden:
Pedagogische studiedag :
Woensdag 5 februari 2014

Kienavond :
Vrijdag 21 februari 2014
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CORRECT OVERSTEKEN MET GEMACHTIGDE OPZICHTER

Een gemachtigd opzichter is gemachtigd door
de burgemeester om binnen de eigen
gemeente het rijverkeer te doen stoppen om
een groep kinderen te voet te laten oversteken.
Hij moet een opleiding volgen, georganiseerd
door de plaatselijke politie. Deze opleiding omvat algemeen 3 uur theorie en een praktisch
gedeelte van een halve dag. In het praktische
gedeelte wordt aandacht besteed aan de opdracht, de omstandigheden waarin de taak
moet uitgevoerd worden .
Het is dan ook de bedoeling van de gemachtigde opzichter om de kinderen en ouders veilig
te laten oversteken.
Mag ik dan ook met aandrang vragen om zeker naar de signalen van de gemachtigde opzichter te luisteren en te kijken , het is heel belangrijk dat u en uw kind de richtlijnen van de
gemachtigde opzichter nauwkeurig volgen om ongelukken te verkomen . Ik denk dat u
het met me eens bent dat de veiligheid van uw kinderen belangrijker is dan een beetje extra tijdwinst. Alvast hartelijk dank.

LEERLINGENRAAD MAAKT WORSTENBROODJES VOOR HAIYAN 2121

De leerlingen van het 6de leerjaar hebben heel wat worstenbroodjes kunnen verkopen. De
som van ongeveer 125 euro kan dan ook overgeschreven worden op het rekeningnummer van
Haiyan 2121. Een hartelijk dank aan de leerlingenraad en aan de mama van Liesl.
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( voor kinderen tot en met het 6de leerjaar )
Muntjes meebrengen !

SFEERBEELDEN.

