Nieuwsbrief 3
Beste ouders,

Ja, ja, de eerste schoolmaand is reeds achter de rug.
de zomer is nu echt gedaan!

Oktober zal van start gaan, dus

Hopelijk mag het morgen vrijdag, 28 september ook nog een mooie dag worden want
dan genieten we allen even van een korte adempauze. Een adempauze die zowel de
kinderen als het schoolteam verdiend hebben.
Brand(oefening) in onze school!

Op maandag, 1 oktober zal het naar jaarlijkse gewoonte op onze school
branden. Niet echt natuurlijk, wel om te oefenen. Deze eerste keer worden
de kinderen hiervan op de hoogte gebracht, de volgende keren niet. Vooral
geen paniek dus! Hopelijk verlopen de evacuaties dit schooljaar even vlot
als voorheen.

De leerkrachten die zich dag in dag uit inspannen om het voor uw kind
aangenaam en leerrijk te maken en heel wat zorgen op hun schouders
dragen ( steeds met liefde en plezier!), zetten we dan ook jaarlijks eens
in de kijker! Op vrijdag, 5 oktober mogen ze dan eens extra verwend
worden!
Bedankt leerkrachten om elke dag klaar te staan voor de kinderen en de ouders van
onze school! Een fijne leerkrachtendag gewenst!

Saved by the bell gaat jaarlijks door op 5 oktober. Dat is de
Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day. Dag in dag
uit staan leerkrachten klaar om kwalitatief onderwijs te bieden aan hun
leerlingen. Daarvoor moeten we hen enorm dankbaar zijn. Maar wereldwijd
zijn er veel leerkrachten die in moeilijke omstandigheden moeten werken.
Wereldwijd zijn er ook miljoenen kinderen en jongeren die geen leerkrachten hebben.
Zij kunnen om allerlei redenen niet naar school gaan: armoede, gebrek aan
infrastructuur, ongelijkheid, oorlog en conflict …

Saved by the bell is dus een symbolische actie in scholen, hier en in het buitenland.
Door de schoolbel extra te luiden, staan leerlingen en leerkrachten even stil bij het feit
dat niet alle kinderen goed onderwijs kunnen krijgen.
Wil je meer info rond deze actie, surf dan naar www.savedbythebell.be.
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Om de kinderen veilig naar de school te brengen, raden we aan om de
ingang van het park te gebruiken.
Mocht u de speelplaats van de lagere school moeten betreden omwille
van het ophalen uw kind vragen de collega’s van de lagere school de
kinderen niet te laten spelen op het speeltuig. Na het belteken mag
hierop niet meer gespeeld worden. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
.. we op woensdag, 10 oktober een studiedag houden voor de
leerkrachten rond het nieuwe leerplan? Bijgevolg is dit opnieuw
GEEN school voor de kinderen.
… onze extra fruitdag start op 10 oktober? Vanaf dan krijgen de
kinderen een stuk fruit aangeboden door de school. U krijgt van ons volgende week nog
de fruitkalender zodat u op de hoogte bent welk fruit u kind elke week krijgt.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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