INFO VANUIT DE SCHOOL
Beste ouders,
De werken in de Altenastraat en aan de Edegemsesteenweg zijn inmiddels afgerond.
Algemeen kunnen we zeggen dat de veranderingen ook verbeteringen zijn. Toch hebben we
nog twee verzoekjes: gelieve ’s ochtends niet te parkeren op de kiss and ride-strook en ’s
avonds niet te parkeren op het voetpad aan de krantenwinkel!
De meeste kinderen van de school mochten figureren in onze film voor het Sprookjesbos. Wie
deze film nog niet gezien heeft, hij staat inmiddels online op onze website. Daar kunnen jullie
onze biggetjes bewonderen!
Tijdens de FLITS-actie dragen alle kinderen het Altena-fluohesje om naar school te komen en
naar huis te gaan. Deze actie duurt tot aan de krokusvakantie. Tot 1 maart dragen we dus
dagelijks het fluohesje van en naar de school. Draag er goed zorg voor, want hesjes die niet
terug kunnen ingeleverd worden, rekenen we aan op de schoolrekening (€7,50)
Via deze weg willen we de oudergroep bedanken voor hun praktische en financiële bijdragen:
 sponsoring van de reisbus voor het sportkamp van het 6de leerjaar, de dekentjes voor
de slaapklas en een bijdrage voor de kinderboerderij;
 het bakken van de smoutebollen in september, de deelname aan het sprookjesbos,
het versieren van de school (hoe knap was dat!) en het verwennen van alle
medewerkers met de dag van de leerkracht en koffie bezorgen aan de grootouders
van de kleuterschool…
Binnenkort organiseert de oudergroep traditiegetrouw ook weer de boekenbeurs, op 27 en
28 november kunnen jullie komen snuisteren in de Vleugel.
Op zaterdag 23 maart pakt de oudergroep met een nieuwe activiteit uit: ze nodigen Bert
Gabriëls uit, een Vlaamse stand-upcomedian. Meer info hierover volgt later, maar als jullie
interesse hebben, noteer deze datum dan alvast in jullie agenda.
Bijgevolg is er dit schooljaar geen quiz in maart, wie weet wordt deze culturele avond een
nieuwe schooltraditie?
In de laatste periode van het kalenderjaar staan er nog enkele fijne activiteiten op het
programma zoals advent, Sinterklaas en de kerstmarkt waarvan u weldra een uitnodiging zal
ontvangen.
De kinderen zullen deze week ieder een tekening maken in een bepaald thema. Deze
tekeningen worden verwerkt in wenskaarten, drinkbekers, onderzetters, turnzakken,
enzovoort. Ze worden te koop aangeboden via de webshop van tekenfund. Met de winst

sparen we weer voor klasmeubilair. De folder wordt weldra meegegeven. U kan vrijblijvend
cadeautjes bestellen, ideaal voor de komende feestdagen!
Sinds dit schooljaar communiceren we meer en meer digitaal. De nieuwsbrief zal nog steeds
op papier worden meegegeven en komt ook op de website. Bij wijze van test zullen we deze
brief ook éénmalig mailen. Indien jullie deze brief niet per mail ontvangen, gelieve dan contact
op te nemen met het secretariaat.

INFO VANUIT DE LAGERE SCHOOL
We vinden het fijn dat kinderen zoveel plezier beleven aan het spelen met Pokemonkaarten.
Toch is het wenselijk om een beperkt aantal kaarten mee naar school te brengen en de dure
kaarten thuis te laten. Soms geraken kinderen die kaarten al eens kwijt met de nodige tranen
als gevolg. Jammer dat die kaarten dan ‘verdwijnen’ natuurlijk…
Voor de derde graad hebben we iets nieuws in petto, in december komt voor hen de
Technotrailer langs. Deze zal geparkeerd staan aan het pleintje van de Altenastraat. De
leerkrachten gingen alvast op cursus en keerden heel enthousiast terug. Benieuwd…
INFO VANUIT DE KLEUTERSCHOOL
Wij kunnen terugblikken op een geslaagde voorstelling: ‘Er is ruimte voor iedereen’. Onze
kleuters mochten, met veel plezier , drie keer het podium op, of beter de ruimte in, om te
spelen voor grootouders en papa’s en mama’s. Dit jaar koppelden we ons optreden aan een
goed doel: ‘With love by Ferre’. We zijn dan ook enorm dankbaar dat er € 2.426,68 is
ingezameld!!! Via de Warmste Week zal dit bedrag aan de organisatie overgedragen worden.
Toeka zal dit jaar in het totaal vijf keer binnenvliegen op school om een thema aan te brengen.
Op werelddierendag vierden we zijn verjaardag en met de flitsactie op 5 november komt hij
om de fluohesjes aan de man brengen. Zo mogen we hem nog verwachten om het mooi
samenspelen te benadrukken, om afval te leren sorteren en om in de laatste periode van het
schooljaar een pluim te geven aan iedereen.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van Roosenbroek en Katrien Roggen, directie

