Nieuwsbrief 13 september 2019
Vrijdag 20 september is het STRAPDAG!
Kom op deze dag samen met je kind te voet of met de fiets naar school en ontdek de
leuke aspecten ervan.
Woensdag 25 september is een vrije dag voor de kinderen, een pedagogische
studiedag voor de leerkrachten.
Vrijdag 27 september is de jaarlijkse WANDELDAG!
2de en 3de kleuter, L1 en L2 gaan naar de Gavers in Harelbeke.
L3 en L4 gaan op wandel richting park Casier in Waregem.
L5 en L6 ondernemen een stevige wandeltocht nabij Mullem.
P en 1K gaan in de voormiddag naar de boomgaard!

Zondag 29 september is er de fantastische ‘safariwandeling’ voor groot en klein!
Ben je nog niet ingeschreven? Dit kan nog tot vrijdag 20 september!
Maandag 30 september is een vrije dag!

Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseert het oudercomité de 2de ‘kwispootjes’ quiz
in de turnzaal van de school. Iedereen welkom!
Zoek nog 3 vrienden, verzin een leuke groepsnaam en meld je groepje aan bij
oudercomite.duizendpluspoot@gmail.com
Zo weet je meteen als je kan deelnemen.
Inschrijven kan tot en met 7 oktober 2019. VOL = VOL!

MOEV blijft instaan voor de naschoolse schoolsport.
De eerst komende activiteiten waaraan de school deelneemt:
- de scholenveldloop (voor alle lln. lager) op 25/09
- mini-voetbaltoernooi (lln.L5+L6) op 09/10
- waterpolo(lln. L5+L6) op 23/10
- slag om de treffer (voor alle lln. lager) op 20/11
WEES ERBIJ!
Zo word je een echte sportieve duizendpoter!
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding krijgen de lagere klassen komende week een initiatie volleybal van een
‘echte’ volleyballer. Een leuk initiatief, niet?

Op woensdag 18 september 2019 is het de dag van de sportclub. Op deze dag komen alle leerlingen van de
Duizendpluspoot in de kledij van hun favoriete sport(club) naar school.

Veiligheid boven alles aan de schoolpoort! Gelieve de
knuffelzone te gebruiken om uw kind snel af te zetten aan
de school. De knuffelzone mag niet gebruikt worden als
parkeerplaats.

De veiligheid van onze kinderen ligt ons zeer nauw aan het hart.
Onder het motto: “Samen schitteren(d) in fluo” willen we iedereen in fluo naar school zien komen in de
komende donkere maanden. En met iedereen bedoelen we zowel de fietsers als voetgangers, maar ook zij
die de straat moeten oversteken om in of uit de auto te stappen.
Net na de herfstvakantie ontvangen alle peuters, eerste kleuters en nieuwe leerlingen een fluohesje
van de Duizendpluspoot. Het oudercomité schenkt deze! Hartelijk bedankt hiervoor!
De kinderen – die hun fluohesje kwijtraakten of ontgroeit zijn – kunnen en nieuwtje aanvragen via
een bericht in de agenda of via een mail naar
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be met vermelding ‘fluohesje-naam-klas’.

Sommige ouders vroegen opnieuw naar de enige, echte unieke Duizendpoottrui. Super!
De trui staat voor extra warmte (tijdens de komende wintermaanden) en verbondenheid binnen de school, de klas
of de sportgroep.
De aankoop is volledig vrijblijvend.
Komende twee weken kunnen de truien aangevraagd en gepast worden.
We hebben nog wat truien op voorraad, bepaalde maten dienen opnieuw besteld te worden.
Levering is voorzien half oktober.
Het bedrag van 25 euro voor de trui komt op de schoolrekening van oktober.
De bestelling kan gebeuren via een bericht in de agenda
van uw kind
of via een mail naar
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be
met vermelding ‘duizendpoottrui – naam – klas’ en de
vermoedelijke maat van uw kind.

