Beste ouder(s),
De maand september is bijna om. Nog één schoolweek en de maand oktober biedt zich
aan. U ontving allen de schoolkalender bij de start van het schooljaar. Gelieve deze goed
door te nemen zodat u op de hoogte bent van de activiteiten voor de maand oktober. Lees
ook steeds goed de schriftjes bij de kleuters en de agenda van het lager. Zo vermijden we
miscommunicatie.
Op donderdag 29/09 komt de schoolfotograaf langs. Er worden individuele foto's
genomen alsook foto's met broers/zussen samen. Later zal u de foto van uw
kind meekrijgen naar huis. U beslist dan zelf of u die aankoopt (en eventueel nog een extra
bestelling plaatst) of terug bezorgd aan de school. De klasfoto hoeft u niet te bestellen. Elk
kind krijgt ten gepaste tijde een klasfoto aangeboden door de school.
Op donderdag 29/09 is er ook infomoment voor onze kleuterafdeling. Meer info vindt u
in het schriftje dat vanavond mee gaat naar huis.
Op maandag 03/10 is er een facultatieve vrije dag voor leerlingen en leerkrachten. Er is
geen opvang voorzien op vrije dagen. Op maandag 3/10 is er dus geen school.
Ons oudercomité is in de wolken met de enthousiaste nieuwe gezichten die zij mochten
verwelkomen op de eerste vergadering. Bent u ook geïnteresseerd? Stuur een mailtje
naar lieve.de.schuyter@skynet.be. Misschien ontmoeten we u op de volgende vergadering
van 04/10 om 20u.
Op zondag 09/10 is er om 10u30 in de Sint-Martinuskerk van Avelgem gezinsviering met
kinderwoorddienst. Zeer welkom!
In de boekentas van elke gezinsoudste kan u een uitnodiging vinden voor
de wandeltocht van zondag 09/10. Geef het inschrijfstrookje samen met gepast geld mee
in een envelopje en geniet op 09/10 van een gezellige familienamiddag. Heeft u de affiche
al uitgehangen? Zeker doen, enkelen zijn uitverkoren voor een fijne verrassing!
U vindt ook een brief vanuit de werkgroep verkeer. Een nieuw project waarbij wij op
woensdag een zo veilig mogelijke schoolomgeving promoten gaat weldra van start ... Ook
een aantal flyers en folders werden meegegeven. Vanaf volgende week worden na school
balletlessen gegeven in onze turnzaal. Surf naar www.studiominne.be voor meer info. Na
het succes van de twee kriebelkampen voor kleuters (in het zomerverlof) organiseert men
ook tijdens de herfstvakantie weer een kampje voor kleuters. Surf
naar www.kriebelkampen.com (voor geboortejaar 2011,2012,2013)
Poltiezone Mira vraagt ons ouders te waarschuwen. Vanaf heden zullen er opgevoerde
controles zijn in de nabije schoolomgeving. Er zal extra gecontroleerd worden ifv correct
parkeren alsook het vastmaken van kinderen in het autostoeltje of gewoon met de gordel zal
strenger aangepakt worden. Veiligheid voor alles! (vergeet de voorrang van rechts niet
wanneer u van De Post richting school rijdt)
Fijn weekend,
Hélène Holvoet
directeur

