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Drongen, 12 november 2021
NIEUWSBRIEF 11
week van ma 15 november tot en met vrijdag 19 november 2021
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.

Schema lessen LO
Ma 15 november 2021: kleuterturnen K2-3, K3, K2, K0-1; gym L5
Di 16 november 2021: kleuterturnen K1, K2-3, K0-1, K2, K3
Do 18 november 2021: gym L3, L1, L4
Vrij 19 november 2021: gym L6, L2; kleuterturnen K1
Kalender NOVEMBER 2021
ma 15 november 2021: vergadering oudercomité om 20u15 iedereen welkom
wo 24 november 2021: kleuterzwemmen K3
zat 27 november 2021: peuterkijkdag van 9u30 tot 11u30
Zaterdag 27 november 2021: peuterkijkdag
Traditioneel organiseren wij voor ouders wiens kleuter nog dit schooljaar of in de
loop van volgend schooljaar de eerste pasjes zal zetten in onze kleuterafdeling, een
gelegenheid om kennis te maken met
de juffen van de jongste kleuters (juf Sarah en juf Els) en met de werking van de
school. Afspraak in onze kleuterafdeling, in de klas van juf Sarah (paviljoen Merlijn)
op zaterdag 27 november, van 9u30 tot 11u30). Kent u zelf nog ouders die voor
hun kleuter(s) op zoek zijn naar een fijne school? We verwelkomen ze graag!
Lagere afdeling: aankoop nieuwjaarsbrieven
In de lagere afdeling (L1-L6) worden de nieuwsjaarbrieven gezamenlijk
aangekocht. Het bestelformulier vindt u als bijlage terug.
Verkeersactieve school
-actie is gestart. Deze actief loopt van 8/11/2021 t.e.m.
25/02/2022. Met dit project willen we de kinderen sensibiliseren om zich zichtbaar
en veilig in het verkeer te begeven door een fluohesje en een fietshelm te dragen.
De leerlingen kunnen stickertjes verdienen op de klasposter (lagere en
kleuterafdeling) door met fluohesjes en/of fietshelm te voet of met de fiets naar
school te komen.
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Nu de winter voor de deur staat en de dagen korter worden, fietsen en wandelen
onze leerlingen dikwijls in het donker naar huis. Voor hun veiligheid willen wij
graag vragen om volgende veiligheidspunten in acht te nemen:
- zijn de kinderen goed zichtbaar? Dragen ze hun fluohesje?
-i
Dragen ze een fietshelm? Hip staat die mogelijk niet, wel kan een helm een leven
redden! Zonder aarzelen: doen!
Bedankt om de school te steunen!
Wij willen graag alle ouders, familieleden, vrienden en kennissen bedanken die
onze school steunden door het aankopen van pannenkoeken. Met de volledige
school hebben we maar liefst 731 pakjes pannenkoeken verkocht. Met het geld
dat hiermee werd opgehaald, werken we verder aan de aanleg van de groene
ruimte op school. Graag brengen we jullie later via een nieuwsbrief op de hoogte
van de verwezenlijkingen die we konden realiseren door deze verkoopactie. Aan
deze actie hadden we ook een wedstrijdelement gekoppeld: de klas die
procentueel het meeste pakjes verkocht, werd getrakteerd op pannenkoeken. Dit
betekent dat de leerlingen uit de derde kleuterklas van juf Isabelle binnenkort
pannenkoeken zullen smullen op school. Proficiat en een dikke dankjewel aan
iedereen die ons hierbij steunde!
Heeft u pannenkoeken besteld? De pakjes worden meegegeven aan uw zoon of
dochter op dinsdag 16 november. Indien uw kind een grote bestelling
pannenkoeken moet meenemen, vragen we om een extra draagtas mee te
geven.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur
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Beste ouder(s)
betreft: aankoop nieuwjaarsbrieven
In de klas van uw zoon/dochter worden de nieuwjaarsbrieven gezamenlijk aangekocht,
dit aan €0,70/stuk.
Gelieve ons via onderstaand bestelstrookje te laten weten hoeveel nieuwjaarsbrieven u voor uw
zoon/dochter wenst aan te kopen en voor wie ze bestemd zijn (ouders, oma, opa, meter, peter, …).
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om uw bestelling uiterlijk maandag 22 november mee te geven aan
uw zoon/dochter?
Dank bij voorbaat.
Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

BESTELSTROOKJE NIEUWJAARSBRIEVEN
Ondergetekende, ouder van ………………………………………………………………………………… (naam leerling) uit
……………………… (klas) bestelt hierbij ………………………….. (aantal) nieuwjaarsbrieven, bestemd voor de
volgende personen.
Aantal ex.
Ouder(s)
Mama
Papa
Grootouder(s)
Meter
Peter
Andere:
TOTAAL

Dit totaalbedrag zal gefactureerd worden.

Bedrag in €

