Lid van Scholengroep Gent
Groenewandeling 80, 9031 Drongen
Tel: 09/ 226 75 00 - Fax: 09/ 226 92 56
e-mail: info@bsmijlpaal.be
website: www.bsmijlpaal.be

Drongen, 7 oktober 2022
NIEUWSBRIEF 7
week van ma 10 oktober tot en met vrijdag 14 oktober 2022

Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.

SCHEMA LESSEN LO
ma 10 oktober: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L5
di 11 oktober: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3
do 13 oktober: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2
vrij 14 oktober: geen school (pedagogische studiedag)
KALENDER september / oktober
vrij 14 oktober: pedagogische studiedag (geen school)
vrij 14 oktober: start pannenkoekenverkoop
zon 16 oktober: kijkmoment in de Bostorie (9u00-16u00, zie bijlage)
ma 17 oktober: vergadering oudercomité
vrij 21 oktober: Dag van de jeugdbeweging
week van ma 24 oktober: oudercontacten kleuterafdeling en lagere afdeling
van ma 31 oktober tot en met vrijdag 4 november: herfstvakantie
Donderdag 13 oktober: L6 naar het Provinciaal Domein in Eeklo.
Op donderdag 13 oktober vertrekken de leerlingen van L6 we met de bus naar het
Provinciaal Domein ‘Het Leen’ in Eeklo. Tijdens de recente uitstap naar het
Mercatormuseum in Sint-Niklaas leerden de leerlingen kaarten lezen. Dat komt
handig van pas voor de opdracht die hen te wachten staat tijdens deze ‘week van
het bos’. De leerlingen moeten immers met de hulp van kompas en kaart een
uitgestippelde route van 4 km afleggen. Enkel kaartlezen is niet voldoende:
onderweg dienen 15 opdrachten zorgvuldig te worden uitgevoerd.
Zondag 16 oktober: kijkmoment ‘Bostorie’
De Bostorie is een groene buitenplek waar de 3 centrumscholen van Drongen buiten
les kunnen volgen. De Bostorie bevindt zich achter de pastorie en de bibliotheek van
Drongen en is enkel voor de basisscholen Klaverdries, Mijlpaal en Vuurtoren
toegankelijk tijdens de schooluren. Omdat u, als ouder, ook eens zou kunnen
kennismaken met deze mooie buitenplek, houdt de ‘Bostorie’ een kijkmoment op
zondag 16 oktober van 9u00 tot 12u00. U bent welkom.
.
→ Z.O.Z.
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Start: verkoop pannenkoeken
Steunt u door middel van de aankoop van pannenkoeken onze plannen om de
groene speelweides verder te verfraaien? Als bijlage vindt u een uitnodiging om een
of meerdere pakken lekkere pannenkoeken aan te kopen. Hopelijk kunnen we het
succes van vorig schooljaar evenaren. De pannenkoeken zullen op zijn minst even
lekker zijn, werd ons beloofd
. Geef het strookje met uw bestelling mee aan uw
kind(eren), ten laatste op 21 oktober 2022. Voor uw comfort zal de brief met het
bestelstrookje ook op papier worden meegegeven met uw kind(eren). Alvast van
harte bedankt voor uw aankoop!
Reservatie warme maaltijden en soep november 2022
Als bijlage vindt u het menu en een reservatieformulier voor november 2022. Mag ik
u verzoeken om dit reservatieformulier uiterlijk op dinsdag 11 oktober terug te
bezorgen via de klastitularis van uw kind(eren)? Even herhalen dat u dit
reservatieformulier uitsluitend dient in te vullen indien uw kind/eren op
onregelmatige basis warm blijft/blijven eten. Als uw kind/eren dagelijks warm
blijft/blijven eten en u dit ook zo heeft doorgegeven aan de klastitularis, dan mag u
huidig formulier negeren. Bedankt voor uw medewerking.
Veldloop Scholengroep Gent op woensdag 5 oktober 2022
Aan alle lopers van de GO! Scholengroep Gent-veldloop, een dik verdiende proficiat!
Enkele 'net niet podiumplaatsen' en dus af en toe wat -snel verteerdeteleurstellingen, maar we bleven sportief supporteren voor de anderen en met wélk
resultaat…! Maar liefst 40 sportievelingen aan de start (38 leerlingen en 2 dappere
en sportieve papa's) zorgden voor 14 medailles die we mee naar huis konden
nemen. “Hoe trots kan je zijn?!”, vroeg onze begeleidende sportjuf LO Tine zich
luidop af. Bedankt aan de vele supporters. We verwachten jullie volgend jaar
massaal terug voor de 20ste editie!

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur
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Beste ouder(s)
Betreft pannenkoekenverkoop voor de verdere realisatie van de groene ruimte op school
Als school investeren we graag in een interactieve en aantrekkelijke speelplaats. Om enkele
investeringen te kunnen doen, houden we opnieuw een pannenkoekenverkoop, waarvan de
volledige opbrengst integraal naar de verdere uitbouw van de groene ruimte op school gaat.
Het afgelopen schooljaar realiseerden we reeds een aantal leuke zaken, maar we hebben
nog tal van dromen. Helpt u mee om deze dromen te realiseren?
De prijs voor 1 kilo (= 12 stuks) verse pannenkoeken (ambachtelijk bereid en verdeeld door
het bedrijf Dries Pannenkoeken is € 7,00. Graag het bedrag cash meegeven in een gesloten
enveloppe.
Steunt u ons door middel van een aankoop? Geef dan onderstaand strookje mee aan uw
kind(eren) ten laatste op 21 oktober 2022. De pannenkoeken worden op 28 oktober
verdeeld.
Alvast van harte bedankt!
Vriendelijke groeten van het Mijlpaal-team


Ik/wij, …………………………………………….…………………………………………………………………ouder(s) van
………………………..……..……………………………………………………………………………………….. uit klas ………
Bestel/len ……………………… (aantal) pakken pannenkoeken, t.t.z………….…. X € 7,00 = €…..……..
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Dit realiseerden we al:

Hier dromen we nog van:

een lange werktafel tussen
de bomen
een klimmuur
nieuwe speeltoestellen

