Nieuwsbrief 12 oktober 2020
-

COVID-maatregelen-CO2-verwarming… Het is een moeilijke! De verspreiding van het virus wordt
bevorderd in ruimtes waar de CO2 uitstoot hoog is. De combinatie van kinderen in een klas met
verwarming kan deze uitstoot verhogen.
De CO2-meters in de klassen waarschuwen ons wanneer we de klas moeten verluchten.
We wensen de verwarming op te zetten en de klassen tijdens vrije momenten voldoende te
verluchten… Het is niet de bedoeling dat kinderen het koud hebben in de klas.

-

Tijdens de laatste bijeenkomst van het oudercomité gaven enkel ouders goeie tips. Eén ervan was
het doneren van ‘oude laptops aan de school’. Hebt u inderdaad een laptop op overschot. Kan deze
toch nog een rondje mee? Dan is elke laptop welkom op school!

Yes, iedereen kan online shoppen én ons steunen! Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat?
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je het oudercomité
van de duizendpluspoot gratis steunt met je online aankopen, zonder één € meer te betalen.
Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper:
(https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ocduizendpluspoot)
2. Je kiest de webshop waar je wenst bij te kopen en klikt op de banner. De link
weet zo dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan het oudercomité. Gemiddeld krijgen wij € 5
per aankoop van €100. Geen paniek, wij weten niet wat jij allemaal online
shopt.
Er zijn al heel wat webshops waar je iets bij kan kopen via Trooper.
Surf naar https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ocduizendpluspoot en ontdek het aanbod:
1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection…)
2. Het meest fantastische speelgoed (Fun,Bart Smith, Maxitoys…)
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Travelbird, Expedia, Cheaptickets, Sunweb…)
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs….)
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-Online…)
6. Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts…)
7. Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs)
8. En nog veel meer… (Decathlon, Collishop, Collect & Go, Torfs, Hema, …)
Koop dus vanaf nu via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ocduizendpluspoot
Je bent niet alleen aan het shoppen, je bent ons ook aan het steunen.
Belangrijk : Aarzel zeker niet om dit ook te laten weten bij onze familie, vrienden, …

-

-

Dit is DE eindejaarsactie waar verschillende wijnen en bubbels kunnen aangekocht worden tegen
een zeer voordelige prijs.
Vorig jaar verkochten we maar liefst 1358 flessen!
De wijnfolder wordt verdeeld op 30 oktober, er kan besteld
worden tot 27 november 2020.
De afhaling van de bestellingen gaat door op school en
proberen we COVID-proof te organiseren.
Vandaar 2 verschillende afhaalmomenten:
donderdag 17/12 van 16 tot 18 uur
vrijdag 18/12 van 14.30 tot 16.30 uur
Op deze manier kan u klinkend het nieuwe jaar in!
De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar middelen voor alle kinderen van de
duizendpluspoot! Alvast bedankt voor alle aankopen door ouders, familie, vrienden en
sympathisanten van de duizendpluspoot, alsook voor de vele inspanningen van de wijnwerkgroep.

Met dit project wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) scholen helpen
om hun leerlingen op een leuke manier aan te moedigen om zichtbaar en
beschermd naar school te wandelen of fietsen. Leerlingen die dat doen,
krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen. De actie start na de
herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. Tijdens de donkerste
maanden van het jaar dus. Hoe werkt het? Heel eenvoudig! Alle kinderen
krijgen een spaarkaart. Wie 's ochtends met fluokledij aan naar school komt,
krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard. Als
de kinderen voldoende stickers gespaard hebben, krijgen ze een toffe
beloning en maken ze kans op een coole prijs.
Wist je dat?
• een auto die met 50 km/u rijdt, 26 meter nodig heeft voordat hij stilstaat?
Op een nat wegdek zelfs nog meer.
• een bestuurder iemand met donkere kledij pas vanop 20 meter kan zien in het donker?
• een bestuurder iemand met lichte kledij in het donker al vanop 50 meter kan zien en iemand met
reflecterende kledij zelfs al vanop 150 meter?
• een fietshelm het risico op zware letsels bij een val halveert?
Zichtbare kledij en de juiste bescherming zijn dan ook van levensbelang.

Pokémon kaarten zijn weer een hype! Kinderen vroegen zich af of ze hun
dubbele kaarten konden ruilen op school. We willen hen die mogelijkheid
bieden door ze dit telkens te laten doen op vrijdagmiddag van 13.00 tot
13.15 uur. Onder toezicht van een leerkracht willen we een ‘kleine’
ruilbeurs organiseren in de turnzaal. Op andere dagen zijn kaarten en
verzamelboeken NIET toegelaten op school.

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!

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.
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