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Beste ouder
We zijn blij dat de zon al eens komt piepen, we plannen kunnen maken om elkaar terug te ontmoeten, we de deuren
kunnen open zetten voor de oudercontacten enz. We organiseren volop onze projectweken na de paasvakantie met als
kers op de taart een kunstwandeling door het landelijke Hansbeke op zaterdag 30 april. De affiche zal binnenkort verschijnen. Na de vakantie verwelkomen we ook 2 nieuwe peuters bij juf Nathalie.
Fijne vakantie! We vliegen er terug in op maandag 7 maart!

VEILIGHEID STRAAT
We blijven vragen om niet te parkeren tussen het zebrapad aan het café en de ingang voor de
kleuterschool en fietsers. De geparkeerde auto’s zorgen voor hinder aangezien de passerende
auto’s er tussen slalommen. Er is een parkeerverbod tussen bepaalde uren (zie verkeersbord)
Het is echt in het belang van de veiligheid van alle leerlingen, de risico’s zijn te groot! Graag
parkeren in de Melkerijstraat en langs de kerkwegel te voet komen of in de Begijnhoflaan.
Nog een beter idee: kom met de fiets of te voet naar school.
Dank je wel voor jullie medewerking! Zo maken we van onze school een veilige omgeving
voor groot en klein.

INSCHRIJVING PEUTERS/ BROERS EN ZUSSEN
Na de krokusvakantie starten de inschrijvingen voor het geboortejaar 2020. Mocht u nog een broer of zus willen inschrijven kan dat tussen 7 maart en 18 maart. U kan de inschrijvingspapieren op het secretariaat ophalen. Vrienden of
mensen in de buurt mag u ook altijd verwijzen naar onze school.

PLANNING
MAART
8 maart

Zwemmen L1– L4

17 maart

Sobere maaltijd

18 maart

CLB consult L5 + rapport 2

22 maart

Sponsorloop in de tuin

21 maart –31 maart

Oudercontacten lager—kleuter

24 maart

Uitstap L4 Kortrijk

25 maart

Zwemmen 3e kleuterklas

APRIL
2 april– 18 april

Paasvakantie + paasmaandag

19 april

Start projectweek

25 april

Milieuboot L5-L6

29 april

Zwemmen 3e kleuterklas

30 april

Kunstwandeling

U kan de planning ook steeds raadplegen op de website bij de kalender.

ZUIDACTIE 2022

Wereldwijd gaan nog steeds veel minder meisjes naar
school dan jongens. Zelf nu nog, in 2022… echt? Jawel!
Wij gaan ook dit jaar terug onze handen uit de mouwen
steken om Suzana en veel andere meisjes te helpen.
We organiseren terug onze sobere maaltijd op donderdag 17 maart en een sponsorloop op dinsdag 22 maart.
Nu al een dikke merci voor de steun!

NIEUW MEUBILAIR
Deze week was het eindelijk zover. We mochten nieuwe banken en
stoelen ontvangen voor het eerste, tweede en derde leerjaar.

FAMILIENIEUWS
De voorbije maand deelden we verdriet…
De opa van Briek (L2)
We wensen de hele familie veel sterkte toe.

OUDERRAAD
De ouderraad kan dankzij de opbrengst van de ontbijtactie elke klas een culturele activiteit aanbieden. In de kleuterklassen genoten ze van een toneelvoorstelling met taal. Het 5de en 6de leerjaar gaat in de meimaand naar de musical
Daens kijken. Daar sponsort de ouderraad een groot stuk van de voorstelling. Ook de overige klassen krijgen nog een
culturele activiteit in de komende maanden.
Dikke merci!
De kinderdisco is uitgesteld naar zaterdag 11 juni. Zeker in de agenda plaatsen.

Nieuwe gezichten en functies op de school
Charlotte Steyaert heeft de afgelopen maanden enkele uren Hilde vervangen. Daarnaast heeft ze ook enkele uren klasondersteuning gekregen. Zij blijft op onze school tot het einde van het schooljaar in de klas ondersteunen op maandagvoormiddag.
Wij hebben ook extra uren gekregen voor de kleuterschool als ondersteuning vanaf de krokusvakantie. Die worden ingevuld door een nieuw gezicht juf Karen. Zij zal afwisselend op woensdag of donderdag meehelpen in de klas.
Ondertussen is ook het pakket van juf Isabelle uitgebreid. Zij geeft nu ook zorgondersteuning in de kleuterklas. Daarnaast gaat ze in elke klas (lagere school en kleuterschool) afwisselend een uurtje helpen

