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Beste ouders,
Beste grootouders,

Druk, druk druk is het hier. Oei, de laatste schooldag van december is er al,
daar is onze lichtjestocht. Nog even gezellig napraten over wat voorbij is,
terwijl de eindejaarsfeesten aan het laatste eind van 2018 trekken. De eerste
trimester zit er alweer op. We wensen u alvast een fijne vakantie, prettige
feestdagen en een nieuw jaar vol voorspoed en geluk.
We sluiten af met wat schoolnieuws.
Nog wat vroeg misschien, maar goed al om weten: vanaf 2019 organiseren we
onze eigen kampen binnen een thema.
Krokusvakantie:”Vrienden”
Paasvakantie week 1: “Van lammetjes en varkentjes”
Paasvakantie week 2: “Dinodoedeldieren”
Zomervakantie week 1: “Papier hier, papier daar”
Zomervakantie week 2: zie website Creafant
Zomervakantie week 7: “Een wereld van verschil”:
Zomervakantie week 8 : zie website Creafant
Herfstvakantie: “Een beetje bang in het bos?”
TIJDENS DE KERSTVAKANTIE GAAT ER GEEN KAMP DOOR OP SCHOOL
De definitieve inschrijvingsstrook voor de krokusvakantie krijgt u na de
kerstvakantie.
Het correct gebruiken van de kiss & ride zone aan onze school blijft een groot
probleem.
Het is nochtans heel handig en veilig om de kinderen af te zetten en
onmiddellijk te vertrekken. Wanneer u de zone gebruikt als parkeerplaats,
blokkeert u de correct geparkeerde wagens en loopt het verkeer minder vlot.
Plaats het correct gebruik van de K&R alvast bij uw goede voornemens voor
2019.
Luizen, ze steken weer de kop op in vele klassen. Kijk in de vakantie in
weekend 1 de haren van uw kind(eren) na en behandel indien nodig. Herhaal
dit in weekend 2 en 3, enkel op die manier kunnen we 2019 luizenvrij starten!
Alleen regelmatige controle en effectieve behandeling zorgen voor het onder
controle houden van dit probleem. Zeker de wintermaanden, met de mutsen
en sjaals, zijn vakantiemaanden voor de luizen.
Een rustig ongestoorde start van een schooldag is uiterst belangrijk in de
kleuterklas én in de lagere school.
Vandaar deze oproep. Kom tijdig met je kind naar school.
Voor alle duidelijkheid, dat is vóór het belteken.
Binnenkomen wanneer de kinderen al in de klas zijn, stoort.
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Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het
verhoogde broeikaseffect en de verandering van het klimaat. De strijd tegen de
opwarming van de aarde is bovendien het leukst en het efficiëntst als we die
samen voeren! Ook als school hoeven we niet machteloos toe te kijken!
Een warme oproep naar alle ouders:

“Breng jullie oude GSM’s binnen.”
Wij krijgen er computermateriaal voor in de plaats. Maar daarvoor hebben we
heel wat GSM’s nodig. De feestdagen zijn een ideaal moment om hiervoor in
de familie een oproep te doen.

Kalender
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22/12 - 6/01 KERSTVAKANTIE
07/01 Instapdag peuters
Inschrijvingen open voor brussen en kinderen van het personeel
09/01 SVS badminton 3 - 4 (Asper)
14/01 NM zitdag CLB
21/01 NM bibliotheek 2-6
19u30 Infoavond studiekeuze 5&6 te Semmerzake
28/01 20.00 uur Oudercomité
31/01 Dag van de directeur / gedichtendag
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