Nieuwsbrief 23 november 2018
Je kan er niet meer omheen, Black Friday is écht overal. Op vrijdag 23 november vliegen de
kortingen je rond de oren, een moeilijke dag om aan de shop-verleiding te weerstaan… Maar
wanneer je je online aankopen op Black Friday via Trooper.be doet kan je niet alleen megakoopjes voor jezelf scoren, je steunt meteen ook het oudercomité van de Duizendpluspoot. En
dit zonder dat het je 1 eurocent extra kost! Door die extra klik via Trooper geven de aangesloten
shops – meer dan 200 intussen – een extra percentage op het bedrag van je aankoop aan de
vereniging of het goede doel van je keuze. Dat is dus dubbele pret: unieke Black Friday-koopjes
voor jezelf, en een leuke extra voor alle kinderen van de school!
Trooper kan echt een verschil maken voor onze school. Via Trooper ging er intussen al bijna 300.000
euro aan extra middelen rechtstreeks naar de meer dan 3.000 aangesloten verenigingen en goede
doelen. Al meer dan 200 online shops sloten zich aan bij Trooper,
waaronder Coolblue, Decathlon, About You, Asos, Booking, Hema, IciParisXL, Zeb, AS
Adventure, JBC, Torfs, Brantano, Fun, Collishop, Collect & Go, Connections, Lidl, Happy
Socks, Omoda, Vueling, Joker, Playmobil en vele anderen…

Morgen staan we met onze school op de herfstmarkt van ‘Lichtjes aan de Leie’.
Kom zeker eens langs! We verkopen heerlijke snoepzakjes en hotdogs.
Stevige Sint-Bernardus bieren en Hasseltse koffie voor de mama’s en papa’s!

Op dinsdag 4 december komt de Sint op bezoek. Samen met zijn pieten komt hij
in de namiddag (er zal dus ‘s morgens geen onthaal zijn).
Ze brengen een theaterstuk ‘Paniek in de Sintfabriek’. De voorstelling wordt de
kinderen aangeboden door het oudercomité. De kleuters en de kinderen van L1,
L2 en L3 volgen de voorstelling. Nadien is er voor elke klas een meet en greet
met Sinterklaas en de Pieten.

Via Gimme ontvingen jullie een tevredendheidsenquête over de school. Verschillende ouders
vulden deze reeds in. Er is nog kans tot 21 december om ze in te vullen.
Bedankt voor jullie medewerking.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9wZv8JHRskqWNgF3LDS8gQTs4fLfcxKpnjfXiyXpn5UQTFTVk5YT0IyQ1JVUDMwSjhBV0c5QUxINC4u

De wijnfolder werd verdeeld op 16 november,
er kan besteld worden tot 7 december.
De afhaling van de bestellingen gaat door op school op vrijdag 21 december
van 15.00 tot 18.00 uur.
Op deze manier kan u klinkend het nieuwe jaar in!
De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar middelen voor alle kinderen
van de duizendpluspoot! Alvast bedankt voor alle aankopen door ouders,
familie, vrienden en sympathisanten van de duizendpluspoot, alsook voor de vele
inspanningen van de wijnwerkgroep.

Op vrijdagmiddag 21 december trakteert het oudercomité
tijdens de jaarlijkse kerstdrink.
Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom op de speelplaats voor de
inzet van de kerstvakantie.
Glühwein, koffie, chocolademelk en donuts zijn er te nuttigen.
Wees erbij!

Deze week merkten we héél wat blauw aan de poort.
Het oudercomité adviseerde de school om ouders duidelijk te maken, dat wij ‘als school’
hiervoor niks tussen zitten. Het zijn acties die de politie zelf opzet.
Daarnaast overlegden we opnieuw met de betrokken instanties i.v.m. het correct afstemmen
wat kan en wat kan niet op de ‘kiss&ride’ zone.
Voorlopig houden we het op het ‘kortstondig parkeren, de kinderen stappen zelf uit de wagen
en stappen naar de schoolpoort’ of ‘kortstondig parkeren, ouder stapt uit, doen het portier
open, kind stapt uit, ouder stapt samen met het kind tot aan de poort en keert ZO SNEL
MOGELIJK terug naar de auto en rijdt verder’.
De commissaris informeert ons komende week wat er uit zijn gesprekken met de agenten is
gekomen.
Hopend jullie hiermee van dienst te zijn.

De eerste voorleeswandeling voor de lagere school werd een
succes.
Zowel voorlezers als luisteraars waren zeer enthousiast. Voor
herhaling vatbaar.
Dank aan iedereen die erbij was!

