Nieuwsbrief 18 november 2020

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek (21 - 29
november 2020) zetten wij het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten we dit jaar terug in op ouderbetrokkenheid. Jullie
zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van je kind: jullie invloed is het grootst, zo blijkt uit
onderzoek.
Op school vinden tal van voorleesactiviteiten plaats tijdens die week. Maandag krijgen de kinderen
een bladwijzer mee naar huis met voorleestips die jullie kunnen gebruiken bij de vele
voorleesmomenten thuis.
Aan de kinderen wordt gevraagd om van de voorleesmomenten thuis een leuke verwerking te
maken. Dat kan bv. een tekening, knutselwerkje, foto, filmpje, ..... van het boek, verhaal of
voorleesmoment zijn.
We wensen iedereen veel gezellige, spannende, warme voorleesmomentjes tijdens de
voorleesweek!

Op vrijdag 4 december houden we onze ‘sintdag’.
Deze ‘sintdag’ zal anders zijn dan anders.
Hoe alles zal verlopen, houden we nog eventjes geheim!
Hopelijk brengt hij voor elke klas leuke geschenkjes mee!

De wijnfolder wordt morgen verdeeld!
Er kan besteld worden tot 27 november.
De afhaling van de bestellingen gaat door op donderdag 17 en vrijdag 18 december op afspraak.
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.

Deelnemen is winnen. Gratis klasballen voor de school.
Zoals elk jaar beloont Fruit, een lekkere buit elke deelnemende
school met gratis klasballen.
Het komt erop neer om zoveel mogelijk te
verzamelen.
150 stickers zijn goed voor 10 ballen. Wie er 300
verzamelt, krijgt er 20.
Let op: Je hoeft hiervoor niet speciaal naar de winkel gaan om Zespri-kiwi’s,
maar als je een sticker hebt, plak je hem er gerust bij.

De veiligheid van onze kinderen ligt ons zeer nauw aan het hart.
Onder het motto: “Wij zijn graag gezien” willen we iedereen in fluo naar
school laten 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.
Laat ons er een goede gewoonte van maken!

We verdienden via Trooper reeds 598 euro, dankzij de aankopen van mensen die het oudercomité
van de Duizendpluspoot goed gezind zijn.
Eén klik zorgt voor een bijdrage aan deze inkomsten. Centjes die makkelijk worden verdiend en die
ten goede komen van alle kinderen van de Duizendpluspoot! DOEN!

Zoals u reeds vernam, houden we 4 acties gedurdende het schooljaar. De appels en perenverkoop
waren een groot succes. Alvast bedankt hiervoor!
Binnenkort kan u een kwaliteitsvolle jaarkalender van de school aanschaffen. Het zijn telkens
originele themafoto’s van de klassen per maand. Een echte must om straks weer al uw afspraken
met vrienden, feestjes, verjaardagen,… te kunnen plannen of een ideaal eindejaarsgeschenk voor
de familie.
Eind volgende week kan er ingeschreven worden! Ze worden geleverd net voor de kerstvakantie!

