Nieuwsbrief 5 maart 2021
- Maandag 8 maart is de allerlaatste dag om het briefje en de centjes voor de bloemenverkoop
af te geven!
- Maandag 8 maart gaat het project ‘dieren’ voor de ganse school van start!
- Nationale pyjamadag op vrijdag 12 maart 2021.
- Donderdag 1 april 2021 is er GEEN warme maaltijd op school, we houden een sober maal!

De lente is in zicht! Straks komen er zonnige momenten om
bloemetjes te planten. Je geeft er je tuin meteen meer kleur
mee! Wij willen jullie daar alvast bij helpen.
Als derde actie verkopen we viooltjes.
Er is keuze tussen een plateau van 18 bloemetjes (wit –
blauwpaars – geel – roze) voor € 9 of een zakje van 6
bloemetjes (gemengd) voor €3.
Graag het gepast geld in een enveloppe mee geven naar de
klas tegen maandag 8 maart.
De bloemetjes kunnen afgehaald worden op vrijdag 19 maart tussen 13u en 16u.
We hopen opnieuw op een goede verkoop! Alvast bedankt voor de steun!

We organiseren dit jaar een solidariteitsmaaltijd ten voordele van Broederlijk Delen. Deze
vindt plaats op donderdag 2 april. Alle kleuters en leerlingen lager die op 1 april op school
blijven eten, krijgen die middag heerlijk verse boterhammen met tomatensoep.
Dit is jaarlijks een gezellig samenzijn in de eigen klasbubbel.

Net voor de krokusvakantie bepaalden alle kinderen van de Duizendpoot het komende
project op school. De meeste stemmen gingen uit naar ‘dieren’. Met alle juffen kwamen we tot
een leerlijn van peuter tot zesde leerjaar. Elke klas neemt een
andere groep dieren voor zijn rekening.
Normaliter organiseren wij een apotheose voor ouders na een
project. Dit mondde meestal uit op een tentoonstelling. Nu
ja…door corona lukt dit natuurlijk niet.
Als alternatief willen wij een tentoonstelling doorheen SintEloois-Vijve organiseren. Dit betekent dat we kunstwerken,
opdrachten, QR-codes,… willen zetten aan bv. uw raam.
Op basis van jullie aanbod creëren we een wandelroute. Zo
kunnen de klassen even op stap… MAAR u ook, we zouden
alles laten staan/hangen tot aan de paasvakantie. Zo kan u met

uw kind(eren) ook de creatieve ‘dieren’ wandeling ondernemen op een zonnige dag.
Bent u bereid om ons te helpen? Mogen wij iets in/voor uw huis zetten? Kan de wandeling
voorbij uw huis passeren? Stuur dan zeker een mail voor dinsdag aanstaande naar
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be
We kunnen uw insteek zeker gebruiken, doch kunnen we niet beloven dat we alle huizen
kunnen passeren.

We blijven ons hart dagelijks vasthouden. Tot op heden zijn de coronabesmettingen op de duizendpoot beperkt. Af en toe is er een
besmetting binnen één gezin, maar dit had telkens weinig impact op
het schoolgebeuren. Oef!

Vrijdag 12 maart 2021 is het de Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze school doet mee. Dit
jaar is het thema dromen. Want ook zieke kinderen hebben dromen en
die kunnen ze van thuis uit waarmaken. Bednet zorgt er namelijk voor
dat ze mee zijn met de les en al de rest, zodat zij later sterk in hun
schoenen staan. Daarom mogen de leerlingen op Pyjamadag verkleed
naar school komen in pyjama, maar ook in hun droom beroep. Door
mee te doen steunen we zieke kinderen en maken we Bednet meer
bekend, zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in
pyjama naar school komen op 12 maart?

Voor de jongste kleuterklassen zijn we nog op zoek naar extra
loopfietsjes, zie foto. Hebt u er nog zo één op overschot? U kan het kwijt
bij ons. Alvast bedankt!

Gisteren ging de bijeenkomst van het oudercomité voor het eerst digitaal door.
Velen hebben nog veel ‘goeste’ om er weer in te vliegen, om iets te organiseren.
Het alternatief van de knutselnamiddag tijdens de krokusvakantie was alvast een leuk
initiatief.
Ze denken alvast na over een actie rond 1 mei 2021. Hou alvast Gimme in de gaten!
Hierbij wensen we als school alle ‘helpers’, groot en klein te bedanken voor hun inzet en hulp
voor alle kinderen van de Duizendpoot!

