NIEUWSBRIEF 25 okt.
WIST—JE—DATJES :


Voor de kinderdisco kan je nog steeds inschrijven,
ook op de dag zelf! De toegang kost 4 euro, hiervoor krijg je een drankje en een zakje chips. Aan de
deur zijn extra drankbonnetjes in de vorm van een
armband te koop, zodat de kinderen geen geld
moeten meehebben. Dit voor de prijs van 3 euro
voor twee drankjes!



De inschrijving voor het kaasbuffet sluiten we af op
dinsdag 5 november. Je kan nog inschrijven voor
kaas (15 euro), vlees (15 euro) of kindercroque (3
euro).



We slagen er nog steeds niet in alle ouders via mail
te bereiken. Sinds we begin dit schooljaar overschakelden naar een nieuw systeem, ondervinden
we problemen. Hopelijk is dit snel opgelost. De
voorbije wekelijkse nieuwsbrieven kan je vinden op
de website.

KALENDER:

6/11: Oudercontacten LO 1
9/11: feest op school:
Kinderdisco
Kaas-en wijnavond
11/11: wapenstilstand

Bericht over de werken op de speelplaats:
Kleuterhoek:
De werken aan de kleuterhoek zullen tegen na de vakantie afgerond zijn. We plaatsen in de vakantie nog enkele
speeltoestellen zodat het leuk en veilig spelen wordt na de vakantie. Hierbij wil ik nog alle mensen bedanken die
hieraan hebben meegewerkt!
De speelheuvel—buis:
De voorbije maanden kwamen enkele instanties op bezoek om ons plan van de groene speelplaats verder mee
vorm te geven. Zij gaven snel aan dat de buis niet echt veilig aangelegd werd. Ook kregen we van ouders veel bedenkingen, verzuchtingen omtrent de steentjes. De buis en de steentjes zorgden voor heel wat kledij– en schoenschade. Onze oprechte excuses hiervoor!
Het was dus snel duidelijk dat we deze moesten laten weghalen.
Toekomstplannen:
Op de plaats van de buis komt een speelbak waar we met klein materiaal een rustige speelhoek willen creëren.
Naast de kleuterhoek (richting inkom speelplaats) zullen we samen met de leerlingen wilgenhutten aanleggen. Dit
project zal uitgewerkt worden door het zesde leerjaar. (vermoedelijke datum: januari)
Deze week kwam een firma langs die gespecialiseerd is in het bouwen van omloopparcours op speelplaatsen. We
zijn er ons van bewust dat er nu minder mogelijkheden zijn voor de kinderen van de lagere school. We proberen dit
zo snel mogelijk aan te pakken. Hiervoor zullen we samen met de leerlingenraad, de werkgroep groene speelplaats
en het oudercomité een toekomstplan opstellen. Hopelijk kunnen we hier het één en ander uitvoeren begin
volgend jaar (januari—februari).

