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Juf Veerle D. (3KA) is in ziekteverlof tot aan de paasvakantie. Juf Steffie staat tot dan volledig in
3KA.
Juf Marleen D.(2K) gaat vanaf donderdag 5 maart in ziekteverlof, eveneens tot aan de paasvakantie.
Zij wordt vervangen door juf Margot Van Laecke.
Vanaf heden kunnen we in het kleuter rekenen op 6 instaplestijden. Deze worden ingevuld door juf
Eline Peirs. Zij zal hier op woensdag en vrijdagvoormiddag zijn. Tijdens de eerste weken zal zij de
directie bijstaan bij de afname van de kleutertests in 2K en 3K. Nadien zal zij extra ondersteuning
bieden in 1K en 2K.
Op donderdag 2 april gaat een solidariteitsmaaltijd door op school ten voordele van Broederlijk
Delen. Alle kleuters en leerlingen lager die op 2 april op school blijven eten, krijgen die middag
boterhammen met soep. Dit is elk jaar een gezellig samenzijn in de eigen klas.

Wij brengen jullie graag op de hoogte :
LEERLINGEN MOGEN IN PYJAMA NAAR SCHOOL KOMEN op VRIJDAG 13 MAART
2020.
Op vrijdag 13 maart organiseert Bednet de zesde Nationale Pyjamadag. Een dag
waarop leerlingen les volgen in pyjama, uit solidariteit met zieke kinderen, die niet
in de klas kunnen zijn.

Het eetfestijn van het oudercomité gaat opnieuw door in OC de
Coorenaar op zondag 15 maart 2020 vanaf 11.00 uur. Iedereen
WELKOM!
De prachtige winterdag was vorig jaar een voltreffer. Met de lente op
komst, kijken we opnieuw uit naar een gezellig samenzijn. De grote en
veilige speeltuin en de springkastelen zijn een absolute must. We zorgen
voor toezicht en een vrij podium voor de kinderen. Vergeet je niet in te
schrijven!
Volwassen krijgen BBQ à volonté aan 17 euro. Voor de kinderen is er een
kindermenu BBQ aan 8 euro.
Wie een vegetarisch alternatief wenst, kan hiervoor kiezen aan 19 euro.
Traditiegetrouw is er ook weer een tombola met vele waardevolle
prijzen.
We verwelkomen jullie graag en bedanken jullie alvast voor de steun: tot 15 maart 2020 !!!
Breng het inschrijvingsformulier spoedig terug mee naar school. (ten laatste tegen 5 maart 2020)

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 leesouders, de
mensen van het oudercomité en alle mensen, die hier en daar vele handjes toesteken.

ten voordele van alle schooluitstappen!
We verkochten met de school een kleine 950 kg!
Ooooooh, wat zijn we blij met jullie inzet voor alle kinderen van de
duizendpluspoot!

CHOOL KAN IK GROEIEN
S
E
Z
E
D
!
IN

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!
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