Nieuwsbrief 27 februari 2019
Wijziging datum ‘infoavond bosklassen’!
De infoavond over de overstap naar het middelbaar onderwijs Sint-Paulus wordt georganiseerd
op 3 april 2019.
We vermoeden dat u daar zeker ook uw oor te luisteren wenst te leggen.
Om deze dubbele boeking te voorkomen zouden we de infoavond van de bosklassen
verplaatsen naar dinsdag 23 april 2019 om 19.15 uur.
Wil dit alvast in uw agenda noteren!

Wij brengen jullie graag op de hoogte van een nieuwe toevoeging van het
schoolreglement:
LEERLINGEN MOGEN IN PYJAMA NAAR SCHOOL KOMEN
op VRIJDAG 15 MAART 2019.
Op vrijdag 15 maart organiseert Bednet de vierde Nationale Pyjamadag.
Een dag waarop leerlingen les volgen in pyjama, uit solidariteit met zieke
kinderen, die niet in de klas kunnen zijn.

Dankjewel! Jullie opkomst was subliem! Een topopkomst van ongeveer 400 aanwezigen!
Het eetfestijn, helemaal geslaagd! Anou reed met een nieuwe fiets huiswaarts! Proficiat!
Iedereen kon genieten van een heerlijke maaltijd, aangenaam gezelschap, een prachtig vrij podium,
heerlijke taartjes, een formidabele tombola… en het prachtige weer!
Een fantastische cocktail voor een gezellig samenzijn!

Dankjewel aan alle leden van het oudercomité om dit voor de school te organiseren!

Vrijdag 1 maart is de laatste dag voor de
krokusvakantie. Een vakantie die start met veel
carnavalsgedruis, ook in de duizendpluspoot!
De kleuters en de kinderen van de lagere school
trekken hun verkleedkledij aan vanaf ‘s morgens.
Om 14 uur bent u welkom voor de CATWALK van de
kleuters, om 14.30 uur komen de kinderen van het
lager in actie.

U bent van harte welkom!

DUIZENDPOOT keer NEEN
aan UITSLUITEN en PESTEN
VRIEND met IEDEREEN
De opa van Ciara-Belle uit L5 schreef deze mooie haiku.
Hij krijgt nu de aartsmoeilijke opdracht om een passende tekening te selecteren.
Alle kinderen tekenden er een prachtige illustratie bij! Echt goed gedaan!
Wordt vervolgd!

Via deze weg wensen wij alle mensen met een groot hart voor onze school te bedanken:
de schilouders, het kriebelteam, de zwemmama, de fietsopa’s en oma’s, de mensen van de middagclubs,
de mensen van het oudercomité en alle mensen, die hier en daar een handje toesteken.

Zoals vorig jaar doen wij graag een oproep naar adressen
van ouders van 2-jarigen.
Ken je ouders van 2-jarigen? Buren, familie, kennissen, …
Bezorg je ons hun contactgegevens, dan sturen we hen een
uitnodiging.
Op deze manier kunnen wij nieuwe mensen bereiken om
een kijkje te nemen op onze school.
Alvast bedankt!

