veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
Presentatie infoavond op de website

Vele ouders hebben genoten van het filmpje dat we getoond hebben tijdens de infoavond.
De Zevensprong / Sint-Michielschool
Dankjewel
juf Lut en Jan! Ze hebben mede gezorgd voor deze leuke voorstelling!!
We zouden deze voorstelling eventueel op onze site willen plaatsen. Indien u dit niet wenst
brengt u ons hiervan op de hoogte en dit voor vrijdag 22 september. Dank je wel!
This is me, under contruction!
We hebben onze plannen verteld na de internationale bezoeken.
We zullen deze presentatie ook op de website plaatsen.
Onze website www.de7sprong.be wordt volop aangepast....
dank je wel Michiel!
Strapdag

Het schooljaar is opnieuw van start gegaan, en daarom zetten we ook onze eerste verkeersactie
graag in de kijker:
VRIJDAG 22 SEPTEMBER – STRAPDAG

Samen met duizenden kinderen, leerkrachten, ouders en
grootouders strappen we het schooljaar verder op
gang. De auto gaat aan de kant en iedereen komt te voet,
met de fiets, step, skateboard of te paard naar school.
De STRAPDAG zet de voordelen van naar school stappen of trappen extra in de verf:
Minder chaos aan de schoolpoort en aangename schoolroutes zijn een logisch gevolg.
Maar denk ook aan de voordelen voor de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind of
kleinkind. Wie met rollend materiaal zoals fiets, go-cart, step, ... kan komen die dag ... graag!
Het belooft een toffe verkeersdag te worden!
Pluimen geven is niet altijd gemakkelijk, het zit zo niet in onze cultuur... toch geeft het
mensen vleugels.
We willen jullie dit schooljaar tips geven om proces-complimenten te
geven. Deze gaan dieper, zijn rijker en stimuleren groei ... ze zijn voor
iedereen! Ik zou zeggen... deel ze maar uit die complimenten!
“Wat heb jij je best gedaan!”

Toch een extra fruitdag op komst!
Vanaf donderdag, 5 oktober 2017 starten we dan toch opnieuw met onze
extra fruitdag. Omdat we reeds van jullie een inspanning vragen om op
woensdag de koek aan de kant te schuiven, willen we als school opnieuw
ons steentje bijdragen.
Elke donderdag zal uw kind een stuk fruit aangeboden krijgen vanuit de school.
Vele fruitsoorten komen gedurende het gehele schooljaar aan bod ( banaan, kiwi, mandarijn,
appel, … ). Indien uw kind bepaalde fruitsoorten niet mag eten om medische redenen, gelieve
dit te melden aan de klasjuf! Uiteraard lenen niet alle fruitsoorten zich om zomaar uit te delen.

Bij een aantal soorten moeten porties verdeeld worden, de schil verwijderd worden enz…
Vorig schooljaar hadden we een toffe ploeg schilmama’s, -papa, -oma’s, -tantes, -nonkels.
We zijn op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij dit schilploegje.
Hoe meer zielen, hoe vlotter alles loopt!
Onderaan kan u zich inschrijven om als fruitvrijwilliger te komen helpen op donderdag.
Alvast bedankt voor uw mogelijke deelname.
Of we, dit schooljaar, hiervoor opnieuw subsidies zullen krijgen is nog af te wachten. Moest
dit niet lukken zullen we extra aankloppen bij het oudercomité en een kleine bijdrage vragen
aan de ouders.

… op vrijdag 29 september GEEN school is? Onze eerste facultatieve

verlofdag geeft aanleiding tot een lang en rustig weekend!
met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

 

 

 

 

 

 

 

 

Invulstrookje schilhelper
Ik , ………………………………………………………………………………………
mama, papa, oma, opa,…
van …………………………………………………………………………… klas ……………
wil me dit schooljaar 2017-2018
O elke donderdag vrijmaken tussen 8.30 uur en 10.30 uur om te schillen.
O vaak vrijmaken op donderdag tussen 8.30 uur en 10.30 uur om te schillen.
Ik ben te bereiken op volgend tel.nr.: __________________
Mijn mailadres is: _________________________________
Handtekening,

 

