veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
De Zevensprong / Sint-Michielschool

Dinsdag 6 februari: Dikketruiendag op onze school!
In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Wij hebben aandacht voor
de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.
Bij hittepieken veranderen steden en gemeenten en scholen door al het beton in echte hitte-eilanden,
waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op
wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.
Maar we kunnen daar iets aan doen. Het thema van dit jaar is dan ook van grijs naar frisgroen!
Als we beton, asfalt en verharde oppervlakten vervangen door ‘frisgroen’ op de speelplaats, op het
balkon, op straat, … dan kunnen we met zijn allen, op school, in de gemeente of op het bedrijventerrein
de nadelige klimaateffecten tegengaan. Extra groen zorgt in de zomer voor meer afkoeling en
regenwater kan beter infiltreren in de bodem.
Daarom zal onze school op maandag 6 februari 2018 ingaan op de oproep van het Departement
Omgeving van de Vlaamse overheid om onze eigen ‘frisgroene’ inspanningen in de verf te zetten en
deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Door een trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten
verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren om de
klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.
Meer info over de Dikketruiendag campagne vindt u op www.dikketruiendag.be.
Milieuvriendelijke groeten!

Donderdag 8 februari : peutersportdag in sportcentrum Peerdsbos voor de 2,5- en 3-jarigen
(1KA en 1KB)
Iedereen heeft nood aan beweging en daarom is sporten zo
belangrijk.
Ook voor de kleuters is dit nodig. Daarom grijpen we de kans als
de mogelijkheid zich voordoet.
Duiken, rollen, klauteren, klimmen, wieltjes, springen, kijken,
voelen, snoezelen,…..staat allemaal op het programma.
De bus vertrekt STIPT om 8.45 uur naar Brasschaat. We zijn rond 12.15 uur terug op school.
Mogen wij vragen:
- om gemakkelijke en sportieve kledij aan te doen (een T-shirt onder een trui is handig)
- binnenhuispantoffels die goed rond de voet zitten (geen insteekpantoffels) of turnpantoffels
mee te geven
- om een droge koek
Alles goed naamtekenen aub! Drank hoeft u niet mee te geven, de juffen nemen water mee)
Gelieve de pantoffels alsook de koek in een plastiek zakje te steken (graag hierop ook de
naam van je kind noteren).
Uw bijdrage voor deze sportdag (bus, activiteiten met monitoren) is € 11,50.

Wij noteren dit bedrag op de volgende schoolrekening.
Dan kijken we stilaan uit aan naar ons carnavalsfeest. We krijgen hier
jaarlijks de assistentie van het oudercomité (FOC). Toch hebben ze nog nood
aan extra hulp voor het bakken en rondbrengen van de pannenkoeken
alsook de opruim van alles. Zin om eens actief mee te willen werken op,
tussen 8.30 uur en 15 uur, op vrijdag, 9 februari? Vul dan onderstaand
briefje in en geniet ’s middags zelf van een heerlijke pannenkoek.

“Je hebt die uitdaging aangegaan, super!”

Financieel nieuws
Binnenkort krijgen alle kleuters, waarvan alle schoolrekeningen van het
kalenderjaar 2017 betaald zijn, de fiscale attesten voor de belastingaangifte,
van middagtoezicht, mee naar huis. Gelieve deze goed te bewaren. Dit om het
betaalde remgeld van de middag in mindering te brengen bij uw volgende
belastingbrief
Uitzonderlijk zullen er dit schooljaar twee attesten meegegeven worden, aangezien er een
wijziging gebeurd is in het boekhoudprogramma. Zolang de rekeningen niet betaald zijn, drukt
het nieuwe programma de attesten ook niet meer af. Ouders die achterstallige rekeningen nog
dienen te betalen, kunnen nadien het attest verkrijgen op het secretariaat.

... dat de kindjes van 3KA een nieuw klasgenootje hebben? We heten
Abdul-Malik van harte welkom, hopelijk voelt hij zich snel thuis op
onze school.
... dat ons feestoudercomité volop met de voorbereidingen bezig is voor
onze winterwandeling?
U ontving reeds een inschrijvingsfolder. Inschrijven kan nu nog tot en met
29 januari. Meestappen kan altijd nog. De kans tot eten kan alleen maar
met voorinschrijving. Bovendien melden we ook dat u niets moet missen
van het WK veldrijden. Deze wordt live uitgezonden op de startlocatie.
Twee jaar geleden was dit ook zo en was er een fijne sfeer bij het samen
kijken naar het WK.
... dat juf Katelijne voor de 1ste maal moeke is geworden? Een flinke kleindochter, Josephine,
heeft haar hart gestolen!
met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

 Gelieve enkel de naam+klas van de oudste kleuter/lln lagere school in te vullen aub
De mama, papa, oma, opa, … van ___________________________________
klas ___________
mailadres:________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________
O kan op vrijdag, 9 februari 2018 van 8.30 uur tot ……. uur mee helpen pannenkoeken
bakken, rondbrengen. Afsluiten doen we met zelf een pannenkoek te eten.
O contacteer mij enkel wanneer er een tekort is aan helpers.
O (aanduiden indien van toepassing)

