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Nieuwsbrief aan onze ouders
Het schooljaar is een maand oud. Tijd voor een derde nieuwsbrief!

In gebruik nemen van de nieuwe refter
De nieuwe refter voor de kleuters is momenteel zo goed als gebruiksklaar. We plannen de
verhuis in het weekend van 6 en 7 oktober zodat we vanaf dinsdag 9 oktober met de
kleuterschool in de nieuwe refter zowel warm als boterhammetjes zullen eten. Enkel de
kleuters uit de 3de kleuterklas die elke dag warm eten blijven in de refter van de lagere school
eten. Bij een latere gelegenheid nodigen we jullie vast en zeker nog eens uit om een kijkje te
nemen in de nieuwe locatie.
De verhuis van de kleuterklassen zal pas later aan de orde zijn.

Gebruik van het bos na schooltijd
Sommige kinderen met ouders of grootouders hebben de gewoonte om na schooltijd nog
even in het bos te vertoeven. We begrijpen dat dit best aangenaam kan zijn maar vragen om
dit niet te doen. Sommige ouders overleggen nog even met een leerkracht anderen gaan
mee in het bos. Voor ons is het niet steeds duidelijk of de kinderen aanwezig in het bos
reeds afgehaald zijn of niet. Bovendien gaat er dan soms een vriendje mee waar we dan op
zoek moeten naar gaan.
Onze kinderen krijgen veel de kans om in het bos te vertoeven en we rekenen daarom uit
veiligheidsoverwegingen op jullie begrip.

Rages
Het schoolreglement vermeldt duidelijk dat rages (pokémonkaarten, beyblades, …) op
school niet toegelaten zijn. We willen ons hier aan houden omdat het ruilen of spelen met
deze spullen eerder ruzie en verdriet meebrengen dan spelplezier.
Deze afspraak werd bij alle kinderen van de lagere school in de klas besproken.

Sponsorloop: Voor Acres of Hope in Liberia en Memsaada in Congo
Op vrijdag 19 oktober houden we terug een sponsorloop voor het goede doel.
We willen dit jaar met de verzamelde fondsen terug twee goede doelen steunen: het project
in Liberia via Acres of Hope en ook het project van Memsaada in Congo.
Meer komen jullie te weten via de brief die we jullie bezorgen en via de sponsorkaart die de
leerlingen mee naar huis zullen brengen.
Kris Lambrecht, van Acres of Hope – Liberia, komt de leerlingen van de lagere school info
over het project geven.
Ook over Memsaada – Congo zullen de leerlingen geïnformeerd worden.

Varia
•

SVS-activiteit: Voetbal 4 tegen 4 tornooi
Voor kinderen uit het 3de en 4de lj
Deze activiteit gaat door op 24 oktober van 13.30 tot 15.55 op het sportterrein in
Aalter.
Meer info en een inschrijvingsstrookje krijgen de ouders van het 3de en 4de lj.
toegestuurd.
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•

Vergeten jassen
Het is pas eind september en in de lange gang hangen reeds 10-tallen jassen en
sweaters waarvan we de eigenaar niet kennen. Gelieve samen met uw kind eens te
controleren of er spullen van jullie bij zijn.
Spullen naamtekenen kan helpen om de eigenaars van deze kledij terug te vinden.

Data om te onthouden:
o Donderdag 4 oktober: 4de lj: leerwandeling Aalter-centrum
o weekend van 6 en 7 oktober: kermis in Lotenhulle
o maandag 8 oktober: 1ste facultatieve verlofdag. Vrijaf voor allen.
o Dinsdag 9 oktober: 5de lj: gegidste boswandeling in Hooggoed Aalter
o Woensdag 10 oktober: 1ste lj: naar de markt in Deinze
o Woensdag 17 oktober: 2de lj: pompoendag
o Donderdag 18 oktober: 3de lj: gegidste boswandeling in park Poeke
o maandag 22 oktober: opendeurdag voor de nieuwe peuters die starten na de herfsten kerstvakantie en voor alle nieuwe leerlingen.
De peuterklassen zijn te bezoeken tussen 9.00 en 10.00 en ’s avonds tussen 17.00
en 19.00.
o Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: 6de lj: zeeklassen in Oostende
o Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 oktober: oudercontacten in de lagere
school (het 6de lj: oudercontacten de eerste week na de herfstvakantie)
o
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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