Nieuwsbrief 20/02/20
Het Springcomité!
Lees even mee voor het laatste nieuws van het Springcomité:
Het eerste trimester van het jubileumjaar is reeds achter de rug, hierin gebeurden reeds vele dingen;
-

-

In oktober hadden we de inspectie op bezoek & hadden we eveneens de 'Dag van de leerkracht'.
Ook dit jaar werden de leerkrachten getrakteerd op een lunch, deze hadden ze dan ook dubbel & dik
verdiend na deze stresserende periode.
De spaghettidag was een groot succes, met dank aan iedereen die kwam eten & meehielp om dit
mogelijk te maken.
De Sint vergat ook dit jaar de kinderen van onze school niet & zorgde voor lekkers voor alle kinderen
op zijn verjaardag.
Ook de Kerstmarkt mocht een tweede editie beleven, het werd een gezellige en warme avond met
heel wat lekkers.
Meester Kasper werd vader van een flinke zoon Sion
De tweede schoolbus is een feit wat voor heel wat mogelijkheden zorgt voor de school. Hierdoor
kunnen uitstappen vlotter doorgaan.
Sinds de herfstvakantie kunnen de kinderen terug smullen van lekkere soep, dit is alleen mogelijk door
alle (groot-) ouders die hieraan willen meehelpen. We soepen nog lekker verder tot aan de
krokusvakantie.

Wij vinden als ouderraad veiligheid zeer belangrijk. Zeker nu in de donkerste dagen. We willen vragen om
zichtbaar te zijn als je je verplaatst naar school, een fluohesje kan hierin wonderen verrichten.
Als je met de fiets komt, is een fietshelm ook warm aanbevolen, vanuit de Politie kregen we de melding dat
ze extra gaan controleren op fietsverlichting, vermijd een boete & zorg dat je zichtbaar bent. Wist je dat je
via bepaalde ziekenfondsen een budget krijgt om te spenderen in veiligheid?
Ook willen we de ouders erop wijzen dat de kinderen vanaf de 2de graad die met de fiets gaan zwemmen
een fietsslot nodig hebben om hun fiets slotvast achter te kunnen laten, de school is hier niet
verantwoordelijk voor mocht die ongewild van eigenaar veranderen terwijl uw kind is gaan zwemmen ;-)
We willen ons graag informeren bij de stad hoe we het parkeren zo veilig mogelijk knn organiseren. We
houden u hiervan zeker op de hoogte. Als er geen plaats is aan school om te parkeren, raden we u aan om
te parkeren aan het oude BNP Paribas kantoor, daar is steeds voldoende plaats.
Ook komende maanden staat er nog heel wat op de planning, zo hebben we binnenkort de
jeugdboekenmaand, gezond ontbijt & de wafelverkoop op het programma staan.
Ook hebben we nog ons schoolfeest dat dit jaar extra feestelijk wordt naar aanleiding van het 10 jarig
bestaan van onze school. Als er nog ouders zijn die willen helpen bij het organiseren van de catering, laat
het ons zeker weten.
Wist je dat?
Je steeds welkom bent om ook in de ouderraad te komen? Je bent van harte welkom om te komen
kennismaken op onze volgende vergadering, deze gaat door op 20 april.
Wie weet tot dan!
Het Springcomité

