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Beste ouders,
Beste grootouders,

December is aangebroken, reeds met een lichte koude adem van de winter en nu en
dan is er nog het gevoel van een mooie nazomer. Nog even en dit jaar mag zijn
boeken sluiten.
Hier een oproep om de doktersbezoeken in de lagere school zoveel mogelijk buiten de
lesuren in te plannen. Het is voor de juffen onmogelijk al de kinderen bij te werken die
tussendoor eventjes naar de dokter of tandarts gaan.
Komen onze berichten van Gimme goed aan? Informeren jullie eens bij ouders van de
klasgenoten van jullie zoon of dochter?
Geef als tip om eens in de SPAM te kijken. Indien het niet lukt vraag dan om een
mailtje te sturen naar de school: directie.vbdedolfijn@sgkruizinga.be
Donderdag 6 december komen Sint en Piet langs. We verwachten hen op onze school
rond 8.40 uur. Alle kinderen zullen hen op de speelplaats verwelkomen. U kan
uiteraard deze intrede meemaken. Daarna trekt de Sint naar de zaal voor onze
instappertjes en andere kinderen. Hij zal daar genieten van hun dansjes en liedjes.
Bij de allerkleinsten van de school gaat hij tot in het klasje, in hun vertrouwde
omgeving.
Dank aan iedereen die speelgoed meebracht voor de actie ‘Een Sint voor elk kind’.
De dozen werden bezorgd aan VZW De Tinten in Gent. Zij zetten zich in voor
vluchtelingen, asielzoekers, daklozen en andere mensen die moeten vechten om te
overleven. Neem gerust een kijkje op de website: www.detinten.be
Helm op, Fluo top!
Het dragen van fluohesjes is belangrijk. Waarom? Elke dag zijn in België vijf kinderen
tussen vijf en twaalf jaar betrokken bij een verkeersongeval.
De meeste ongevallen gebeuren op weg naar school. 's Morgens tussen acht en
negen uur, na schooltijd tussen vier en zes uur.
De zichtbaarheid in het verkeer van een leerling die een fluohesje draagt verhoogt met
300%. Zo wordt een persoon met donkere kledij in de dimlichten van een aankomende
auto gezien tot op 20m, met heldere kledij tot op 50m en met reflecterend materiaal
zelfs tot op 150m.
De nieuwe leerplannen vragen van de lagere scholen heel wat inspanningen op
gebied van EHBO.Daarom zijn we op zoek naar windels (groot en klein),
driehoeksverbanden, pleisters, handschoenen, materiaal om bloedingen te
stelpen, afgedankt AED als voorbeeld, voorbeelden van kleurloze ontsmetting,
materialen om brandwonden te verzorgen, … allerlei zaken om te oefenen om
onze kinderen bepaalde technieken aan te leren. Zijn er ouders die ons die zaken
kunnen bezorgen? Wij willen graag een EHBO-oefenkoffer aanleggen met de
geschonken materialen.
Uw lege batterijen zijn nog steeds zeer welkom op onze school. We sparen in onze
“Bebat-trommel” in de inkomhal en ontvangen voor elke volle trommel een aantal
spaarpunten. Met deze spaarpunten kunnen wij didactisch materiaal kopen voor onze
school.
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Graag nodigt het oudercomité u uit voor een sfeervolle, familiale avondwandeling: een
tocht vol kerstlicht doorheen het mooie Dikkelvenne in de nabijheid van onze school.
Wanneer:
vrijdag 21 december 2018
Tijdstip:
18.30 uur
Waar:
vertrek op de grote speelplaats
Duur:
ongeveer een uur
SCHOOLKOOR: in de kerk krijgt u een warme voorstelling van ons koor dat
onder leiding van juf Selien prachtige liedjes brengt
Voor wie:
iedereen (het parcours is berijdbaar met de kinderwagen)
Lichtje:
iedereen neemt een zelfgemaakt lichtje of lantaarntje mee.
Na de wandeling genieten we verder op de speelplaats of onder de tentjes van hapjes
en drankjes. Zo kunnen we het eerste deel van ons schooljaar gezellig afsluiten.
Een voorbeeld van een lichtje:
Je neemt een glazen bokaal (confituur) met een metalen deksel
In de bokaal giet je wat zand
In het midden van het zand plaats je een theelichtje
In het schroefdeksel maak je voldoende grote gaten
Schroef het deksel op de bokaal
Met een ijzerdraad maak je een handvat
De Warmste Week komt eraan!
De kinderen van het 6e leerjaar zullen koekjes bakken ten voordele van Bednet.
Bednet is een organisatie voor kinderen die ziek zijn en niet naar school kunnen
komen. Ze kunnen via een camera die in de klas staat, meevolgen.
De zesdeklassers zullen hun koekjes na de lichtjestocht op 21 december
(van 20-22 uur) verkopen op school.

04-12 Oudercomité om 20.00 uur
06-12 Intrede van Sinterklaas om 08.40
17/12 - 21/12 Cultuurklas voor het 3de leerjaar
21-12 Kerstviering om 10.30
Rapport 2
Lichtjestocht om 18.30

22/12 - 06/01 KERSTVAKANTIE
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