Nieuwsbrief 29 augustus 2019
De school begint ‘s morgens om 8.30 uur.
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.00 uur.
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar gaat starten, laat ons er samen een fijne en aangename start maken!

We staan
paraat
voor ons
klimaat!

Iedereen is welkom vanaf 8.00 uur op de speelplaats.
Om 8.30 uur verwelkomen wij alle kinderen en ouders.
Het oudercomité trakteert jullie op een kopje koffie.
We starten met de voorstelling van ons jaarthema ‘We staan
paraat voor ons klimaat!’.

Op dinsdagnamiddag 10 september worden alle ouders van de kinderen
uit het eerste leerjaar uitgenodigd in de klas. Om 14 uur starten juf
Stefanie en juf Evelyn met lesgeven, de ouders krijgen een lesje rekenen
en taal te zien. Nadien is er tijd voor koffie en volgt er nog wat
informatie. Einde is voorzien om 16.00 uur.
Alle andere ouders (van de kinderen tweede tot en met zesde
leerjaar) worden op dinsdag 10 september verwacht om 19.00 uur
in de klas van hun kind(eren).
Zit u die avond met een dubbele boeking, geen erg, ga zeker nog eens
langs in de andere klas. De juf daar, zal u zeker nog te woord staan.
Nadien kan u nog even bijpraten in de refter met een drankje.

Heb jij op dinsdagmorgen eventjes tijd van 8.30 uur tot 9.15 uur
om het fruit of de groente van Tutti Frutti te helpen schillen?
Je bent van harte welkom!
Wij voorzien alle materiaal en nadien is er tijd voor een kopje
koffie en een versnapering.
Het is telkens weer een aangename groep!
Kan jij niet, maar opa of oma wel… ook zij zijn welkom!
Meld je aan via duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be
we kijken nu al uit naar je mailtje of bel 0484/711177 of
schrijf het in het agenda van uw (klein)zoon/dochter.
We starten voor het eerst op 1 oktober 2019. Alvast bedankt!

Alle briefwisseling gebeurt via www.gimme.eu , gelieve u daar als ouder
te registeren, kiezen voor VBS Duizendpluspoot en kies als kanaal de
klas(sen) van uw kind(eren). Vergeet de oude klas niet uit te vinken.
We proberen alle berichten op woensdag en vrijdag door te geven.
Alle juffen zijn bereikbaar via mail: voornaam.naam@ko-dewegwijzer.be
De algemene mail van de school is: duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be

Om verwarring te voorkomen, vind je hier een opsomming van wat kan als traktaat.
Gelieve hiermee rekening te houden. Dit houdt het voor elke ouder haalbaar om te
trakteren, evenwel is trakteren geen verplichting.
taart/gebak, koek, pudding, chocomousse, ijsje…

- Ook dit schooljaar hebben we een gezonde fruitdag. Een schooljaar lang krijgt uw kind elke
dinsdag een stuk fruit voor €12 (= 0,36 cent/stuk fruit). We starten vanaf 1 oktober 2019.
Voor het dagelijkse drinkwater vragen wij ook €15 per schooljaar. Dit komt neer op €1,5/maand
voor alle drank op school. Beide bedragen worden aangerekend op de factuur van september.
- Aangezien wij enkel fruit eten in de voormiddag, is woensdag ook fruitdag. Gelieve dan geen koek
mee te geven.
- Wil zoveel mogelijk jassen en losse truien naamtekenen.
Straks… in de koudere maanden; ook graag mutsen, sjaals en handschoenen.
Denk je er aan om de koeken- of fruitdoosjes ook te naamtekenen?
Op deze manier komen ze altijd bij het juiste kind terecht.
- De eerste samenkomst van het oudercomité gaat door op 3 oktober 2019 om 20.00 uur in de
leraarskamer. Binnenkomen kan aan de kant van de Koekoekstraat.
Wil je lid worden? Van harte welkom!

We verzamelen nog steeds dopjes. De verzamelton staat in de gang van het
oude kleutergebouw, nabij de opvang.
We sparen voor de organisatie ‘Vrienden voor Blinden’. Zij verkopen de
dopjes aan een recyclagebedrijf. Met de opbrengst leiden ze honden op tot
blindengeleidehonden. Vele blinde of slechtziende mensen dromen van zo’n
hond. Voor de hele opleiding van een geleidehond is 83 333 kg dopjes nodig.

In de week van 7 september probeert iedereen te voet of met de fiets naar
school te komen.
Iedereen doet mee… jij toch ook?
Trek je fluo-hesje aan om veilig de weg op te gaan!
Ook op vrijdag ‘Strapdag’ 20 september komen we met de fiets, step of te voet
naar school. Noteer het alvast in uw agenda!

