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Nieuwsbrief Oktober 2020
OKTOBER kleurt BLAUW
Op 1 oktober vragen we de school zoveel mogelijk blauw te kleuren.
September kleurden we roze, het tweede leerjaar maakte een mooi kunstwerk.

Nu is het tweede kleuter aan de beurt om een ‘blauw’ kunstwerk te maken.

5 oktober = Dag van de leerkracht = Vrije dag
Op 5 oktober vieren we de dag van de leerkracht. Op die dag krijgen alle personeelsleden en kinderen
een vrije dag. Die dag is er geen opvang.
Misschien is het wel leuk om de leerkrachten eens een leuke boodschap via smartschool te sturen. Een
kaartje of een tekening van de leerlingen kan ook veel deugd doen. Zien jullie het zitten om dinsdag een
leuke tekening mee te brengen voor de juf of meester?
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Sanitair blok
Op 5 oktober zal niet iedereen uitrusten. We starten namelijk met de verbouwingen aan ons sanitair
blok. We hopen tegen eind december de nieuwe toiletten te kunnen gebruiken.

BEBAT = batterijen verzamelen
Dank voor al jullie gebruikte batterijen. Jullie brachten heel wat batterijen mee de afgelopen maand.
Samen met de batterijen van vorig jaar bracht ons dit een cheque van 180 euro op voor de aankoop
van sportmateriaal.
Dit komt dus zeker ten goede van de kinderen.

😉.

Jullie mogen nog steeds batterijen meebrengen, hoe meer, hoe liever

Verloren voorwerpen
Soms hebben wij truitjes, t-shirts, sportmateriaal zonder naam. Dit is jammer omdat het dan nooit van
niemand is. Is het mogelijk de kledij van uw kinderen zoveel mogelijk te voorzien van een naam.

Dank voor jullie medewerking,
in naam van het team,
Mevr. Ann Expeel
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