Nieuwsbrief 18 oktober 2019
Op woensdag 06/11 is er GEEN SCHOOL voor de kinderen, WEL pedagogische studiedag voor de
leerkrachten. We dompelen ons onder in de Rooms Katholieke godsdienst binnen het nieuwe
leerplan ZILL.
We sluiten net voor de vakantie af met een frietjesbak. Deze leuke middag is
mede in organisatie van het oudercomité.
We verwelkomen dan ook graag de schoolverlaters van vorig schooljaar tegen
13 uur. Zo te horen kijken deze jongens en meisjes er enorm naar uit om nog even
op ‘de duizendpoot’ te vertoeven. We kijken alvast uit naar hun komst!
Ze zijn van harte welkom!
Op maandagvoormiddag 25 november 2019 stellen wij ‘De knuffelkoningin’ voor aan alle
grootouders van de kleuters (grootoudersfeest). Het wordt een mooi verhaal doorspekt met leuke
optredens van al onze enthousiaste kleuters! De uitnodiging voor deze spetterende voorstelling
wordt eind volgende week meegegeven met de kleuters. Zorg dat oma en opa erbij kunnen zijn!
Via deze uitnodiging zal er kunnen worden ingeschreven!

Met dit project wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde scholen helpen
om hun leerlingen op een leuke manier aan te moedigen om fluokledij
en een fietshelm te dragen op weg naar school. Leerlingen die dat
doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen.
Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie ’s ochtends met fluohesje
naar school komt, krijgt een sticker. Ook bij het dragen van een
fietshelm.
Helm op Fluo Top start na de herfstvakantie!
Jij doet toch ook mee?
Moedig je kind(eren) dus aan om met fluohesje en helm (als het met
de fiets komt) naar school te komen. Het is de moeite waard!
Het oudercomité schenkt nieuwe fluo-hesjes!
Net na de herfstvakantie ontvangen alle peuters, eerste kleuters en nieuwe leerlingen een fluohesje van
de Duizendpluspoot.
De kinderen – die hun fluohesje kwijtraakten of ontgroeid 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’.

Vorig schooljaar maakten we gebruik van verschillende middagclubs
om de lange middagpauze op een leuke manier door te brengen.
Deze steunen weliswaar op vrijwilligers… dus zijn we opnieuw op
zoek naar…
Zie jij het zitten als oma, opa, vriend, sympathisant, mama, papa om
de kinderen te begeleiden over de middag tussen 12 en 13 uur bij
het breien, haken, kaarten, schaken, kleuren, lezen, dansen,
knutselen,… (data zijn door jullie zelf te kiezen)
Dan ben jij de geschikte kandidaat! We vinden het super fijn dat jullie je eigen talenten delen met
de kinderen. We zien het als een verrijking voor jong en oud.
Bent u de uitgelezen man of vrouw of kennen jullie personen die interesse hebben?
Laat ze contact nemen met de directie, telefonisch op 056/605762 of via mail:
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be voor 8 november 2019.
Zo kunnen we snel een datum vastleggen om de nodige afspraken te maken en kunnen we aan de
slag met onze kinderen over de middag.

INZAMELEN
VAN
PAMPERS
voor kansengroepen
Schenk je luieroverschotten of volledige pakketten in de
pamperboxen OF steun dit initiatief door postkaarten te
kopen!
Er kan ook een vrijwillige bijdrage gestort worden op de
pamperbankrekening BE52 0910 2145 4409.

Leni Vanhauwaert - organisatie pamperbank Waregem,
0492 13 36 40 of leni.vanhauwaert @welzijn.waregem.be

Sophie Deryckere - voorzitter pamperbank Waregem,
0498 31 04 56 of sophie.deryckere1@telenet.be

i.s.m. Huizen van het Kind Waregem-Anzegem, Welzijnshuis en stad Waregem en Lions Club Waregem Ascot

Dit is een eindejaarsactie waar verschillende wijnen en bubbels kunnen worden
aangekocht tegen een zeer voordelige prijs.
De wijnfolder wordt verdeeld op 15 november,
er kan besteld worden tot 6 december.
De afhaling van de bestellingen gaat door op school op vrijdag 20 december tussen
14.30 en 17.30 uur.
Op deze manier kan u klinkend het nieuwe jaar inzetten!
De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de werking van de Duizendpluspoot!
Een concreet doel wordt later onthuld!
Met onze school zijn we dit jaar weer van de partij op de herfstmarkt van ‘Lichtjes aan de Leie’.
Noteer alvast 30 november 2019 in uw agenda, vanaf 18 uur kan u starten met de wandeling.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de plaatselijke handelaars in Sint-Eloois-Vijve, 7 euro voor een
volwassene, 4 euro voor een kind. Na de wandeling kan u terecht voor een hapje en een drankje bij
het kraampje van de Duizendpoot!

We streven naar een luizenvrije school na de herfstvakantie.
Na de herfstvakantie komt het kriebelteam langs om alle hoofdjes te
controleren.

Heel wat kinderen komen pas aan op school bij het belsignaal of komen tegen 9 uur in
de klas.
Voor de klaswerking, de maaltijden, … is dit een vervelend gegeven.
Het onthaal in de klas is belangrijk voor elk kind!
Wil een inspanning doen om tijdig op school aan te komen!
We starten om 8.30 uur!
Honden ogen lief en schattig. Kinderen vallen voor al die lieve honden. We weten
echter niet hoe een hond reageert op zoveel kinderen samen.
Voor de veiligheid van de kinderen, willen we vragen om niet meer met een hond op de speelplaats
te komen. Dank voor uw begrip!

