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Een bericht van de leerlingenraad:
‘Dag op wieltjes’ en ‘Muziek dag’.
Op vraag van de leerlingenraad organiseren we terug ‘een dag op wieltjes’ en een ‘muziekdag’ tijdens de speeltijden.
We gaan werken met een beurtsysteem.
De eerste vrijdag van de maand (voor december is dit 7/12) mogen de
leerlingen van het eerste en tweede leerjaar ‘wieltjes’ mee naar school
nemen.
De tweede vrijdag van de maand (voor december is dit 14/12) mogen
de leerlingen van het derde en vierde leerjaar ‘wieltjes’ mee naar school
nemen.
De derde vrijdag van de maand is dan voorzien voor het vijfde en zesde
leerjaar. Deze beurt wordt uitgesteld naar januari omdat op vrijdag
21/12 ons jaarlijks kerstfeest plaats vindt.
De vierde vrijdag van de maand wordt dan ‘Muziek dag’.
Wat bedoelen we met ‘wieltjes’?
Wij denken aan: een step, skeelers, rolschaatsen, een skateboard, …
We willen géén ‘elektronisch’ speelgoed. Het moeten ‘wieltjes’ zijn die
je met eigen kracht voortbeweegt!
In de school (in de gangen) mag er niet met de wieltjes gereden worden,
dus we doen de rolschaatsen of skeelers pas aan op de speelplaats.
Skelters en fietsen zijn niet toegestaan.
We hopen dat het fijne dagen worden.
Voorzie ook alles van je (voor)naam.
Laat het maar rollen!

De dagen worden korter, de nachten langer.
Heel wat leerlingen komen ’s morgens in het schemerdonker naar school.
De ‘donkerste’ weken van het jaar breken aan.
Dus…
FLUO AAN, GOED GEDAAN!

De winterkoude is in aantocht.
Veel kinderen brengen handschoenen, mutsen, sjalen, … mee.
Willen jullie alles naamtekenen aub?
Als er dan eens iets verloren gaat, kunnen we het aan de juiste eigenaar
terug bezorgen!
Alvast bedankt!

Weekkalender
Woensdag
28/11

Vergadering ouderraad, Molenbaan 1 bus 1 om 20u

Donderdag
29/11
2A+2B
3A+3B
4A+4B

Voorjaarsbollen planten
De ‘coöperatie Bels Lijntje’ wil langs het Bels Lijntje terugbrengen wat
ooit was nl. biodiversiteit met wilde bijen. Men wil een 33 km lang
bloemen- en bijenlint van Tilburg tot Turnhout creëren.
Men wil deze droom waarmaken in samenwerking met de scholen,
meer bepaald met de leeftijdsgroep van de leerjaren 2,3 en 4.
Men wil in twee fases werken:
- najaar 2018: planten van 2.400 bloembollen die bijen aantrekken
in het gazon tussen gemeentehuis en school en een bijenhotel met informatie-bord installeren op onze school (in de ruimte van de toekomstige buitenklas).
- voorjaar 2019: iets educatief te doen in verband met de wilde bij en
wereld honingbij.
Het planten van de bloembollen zal plaatsvinden op donderdagnamiddag 29 november.
De vrijwilligers van de werkgroep 'Bels Lijntje' en 'imkervereniging uit
Alphen' zullen wat uitleg geven en ondersteunen het planten van de
bloembollen.

Vrijdag
30/11
1A+1B

Zaterdag
1/12
Vormelingen

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

Naamopgave door de vormelingen
Sint-Remiguskerk, 17.30 u

