Nieuwsbrief 5
Beste ouders,
Wat vliegt de tijd toch! We zijn alweer aanbeland bij onze laatste nieuwsbrief voor de
herfstvakantie.
Nog 1 week en dan is het weer Allerheiligen-Allerzielen. Naar aloude traditie brengen
we misschien een bezoek aan het kerkhof waar geliefden rusten; we versieren hun graf
met mooie bloemen en staan stil bij hun leven en het gemis dat hun heengaan voor ons
betekent. Hopelijk kan u hiervoor in deze periode even tijd maken.

Deze namiddag zijn de kleuters nog even een hele andere sfeer gaan opsnuiven nl. de
kermissfeer.
Ze mochten daar enkele ritjes maken op de draaimolen.
De mensen van de draaimolen deden speciaal de molen open en
vroegen hiervoor een bijdrage van € 2,50.
Dit bedrag wordt vermeld op de eerste schoolrekening.

Hierbij ontvangt u de inkomkaarten, de bloemen voor ons ouder- en grootouderfeest
‘Flora’s tuin!’ op 24 of 25 oktober. Gelieve deze mee te brengen wanneer u naar de
voorstelling komt, we gaan deze actief laten gebruiken. Dank je wel en van harte
WELKOM!
Op donderdag kwam er een tuinvrouwtje “Flora” langs in de “Zevensprong”. Ze toonde
met fierheid haar prachtige tuin. Op het liedje “Groeien, groeien, …” groeide er opeens
iets zéér moois in haar tuintje.
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En dan na ons ouder- en grootouderfeest staat er opnieuw na de vakantie een mooie
activiteit op stapel.
‘Rode Neuzen Dag’ heeft een droom: van zoveel mogelijk scholen
in Vlaanderen een ‘Rode Neuzen School’ maken. Een school die vol
trots zegt: “wij geven kinderen met psychische problemen alle
kansen” en dat nog waarmaakt ook!
Enerzijds wil ‘Rode Neuzen Dag’ het taboe rond psychische
problemen bespreekbaar maken. Anderzijds willen ze, door middel van acties en donaties,
geld inzamelen voor een betere opvang en ondersteuning van onze jeugd. Want zij zijn
de toekomst van morgen!
Ook wij willen, samen met de Sint-Michielschool, als scholen onze neus tonen voor dit
goede doel! Daarom organiseren we op vrijdag, 16 november 2018,
van 15.45 uur tot 18 uur, een heuse tweedehands speelgoedbeurs!
Vanaf maandag, 05 november 2018, mogen jullie al het speelgoed, dat jullie graag
schenken aan de speelgoedbeurs, meebrengen naar school. Dit zal dan verzameld worden
en op onze speelgoedbeurs verkocht worden tegen erg democratische prijzen ten voordele
van ‘Rode Neuzen Dag’.

Al het speelgoed dat niet verkocht wordt, zullen wij schenken aan een ander goed doel.
Op deze manier zal ook dit speelgoed minderbedeelde kinderen een glimlach op hun
gezicht toveren.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

www.de7sprong.be

schooljaar 2018-2019

