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Beste ouder
Het eerste trimester van het schooljaar loopt op zijn einde. Een drukke periode ligt reeds achter de rug. Met gemende
gevoelens blikken we terug op de voorbije maanden. We zijn blij dat onze school open is voor de leerlingen en dat we
echt les kunnen geven. Maar we vinden het wel jammer dat we jullie zo op afstand moeten houden. De sint is gelukkig
wel gearriveerd met de trein. Het was een zeer fijn moment voor groot en klein.
We hebben vorige week met de stad Deinze gekeken naar de problematiek rond het parkeren en stationeren rond de
school. Het is hier niet altijd zo veilig voor de voetgangers en de fietsers. We bekijken wat er haalbaar en mogelijk is.
Wordt vervolgd.
Nu kijken we met de kinderen uit naar Kerstmis. We zoeken tijdens de advent, hoe we in deze vervelende tijd toch verbondenheid kunnen houden met onze familie en vrienden.
We wensen jullie een fijne kerstperiode toe met fijne momenten! We zien jullie graag terug in 2021!

OP TIJD OP SCHOOL
We willen een warme oproep doen op tijdig op school te zijn. We merken de
laatste tijd op dat er veel leerlingen te laat zijn. Het is niet zo fijn als de les
niet tijdig kan starten of ze meermaals worden onderbroken. Kunnen we ook
op jou rekenen? Dank je wel!

VEILIGHEID
Juf Annemie en juf Joyce stimuleren de leerlingen om hun fluovestje te dragen door het uitreiken van bekers. Flurberke
en Fluobeerke delen bekers uit aan de klas waarvan iedereen een fluovestje draagt. De actie loopt tot aan de krokusvakantie. De winnende klas krijgt een SUPER beker! Er zijn jammer genoeg nog enkele klassen die nog geen enkele beker
ontvangen hebben. Dus help je kind eraan herinneren om hun fluovestje te dragen.

FAMILIENIEUWS
De voorbije maand deelden we geluk en verdriet…
Emile L2 en Marion L5 Van Daele namen afscheid van hun overgrootmoeder.
Kamiel De Wulf (Klara klas) nam afscheid van zijn overgrootvader.
Théo Leytens (Jules klas) nam afscheid van zijn overgrootmoeder.
We wensen jullie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

TROOPER
We doen graag een warme oproep om tijdens het online shoppen te
denken aan Trooper. Via Trooper krijgt onze school namelijk gratis
extra centen in kas door iedereen die online shopt bij Trooperwebshops, en dat zonder dat het jou een eurocent extra kost. Die gratis
centen zijn erg welkom!
Weet je nog niet wat Trooper is? Via ‘www.trooper.be/paulushansbeke'
kan je onze school het hele jaar door gratis steunen, simpelweg door
online te shoppen bij de meer dan 600 Trooperpartnershops (waaronder Bol.com, coolblue, JBC, Torfs,
…). Al die shops schenken ons gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag.

PLANNING
JANUARI
4 jan

Start school

13 jan

Pedagogische studiedag/ de school is gesloten

FEBRUARI
4 febr

L1 De campagne (van graan tot brood)

13 –21 febr

Krokusvakantie

26 febr
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HARTVEILIGE SCHOOL
Onze school mag zich voortaan een ‘hartveilige’ school noemen. Een AED-toestel geeft een gecontroleerde elektrische
schok en heeft als doel het hartritme weer normaal te krijgen. Het moet steeds gebruikt worden in combinatie met
hartmassage en is uiterst gebruiksvriendelijk. In momenten van nood is zo een toestel levensreddend.
Er zijn een aantal leerkrachten die de cursus volgenden rond defibrilleren en reanimeren. Het toestel hangt nu aan de
oude gemeentezaal maar er sprake om het dichter naar de school te brengen. Het bord hangt wel al uit aan het raam
van de school. We zijn fier dat we ons een hartveilige school mogen noemen.

WENSEN
Sluit je ogen en doe een wens
Alvast even wegdromen
over wat er in het nieuwe jaar zou mogen komen.

