Nieuwsbrief 6
Beste ouders,
Zo zijn we er weer…. na een geslaagd feest voor de vakantie.
Een oprechte DANK JE WEL aan alle helpende ouders, leden feestoudercomité, jullie
hebben ervoor gezorgd dat het een zeer mooi feest was in Flora’s tuin!
Er staan heel mooie foto op onze website www.de7sprong.be. Het kan zijn dat u uzelf
tegenkomt op één van de foto’s, mocht u dit niet wensen, gelieve ons dan op de hoogte
te brengen zodat we deze foto kunnen verwijderen.
Onze huisfotograaf heeft de bloemensfeer ook vastgelegd…
En zo starten we opnieuw met vele boeiende acties. Maar eerst wensen we enkele
nieuwkomers van harte welkom op onze school. We hopen dat Elise, Daria, Ema, Manon,
Angello en Moni zich snel mogen thuis voelen in hun klasje bij juf Marjan of bij juf
Véronique.
Onze verkeersactie “Ik wil gezien worden!”
Maandag 12 november 2018 start onze verkeersactie: “IK WIL GEZIEN
WORDEN!” samen met Millo.

November, december en januari zijn zeer donkere maanden!
Dus... doen we zeker ons fluo-hesje aan!
Als je kleuter met een fluo-hesje naar school komt, kan hij/zij een
stempel verdienen! Opgelet, we houden onverwachte steekproefjes!!
Al deze stempels komen samen op een spaarkaart in de klas en... welke
klas draagt het meeste FLUO?? We zijn benieuwd!! Wie weet kunnen de kleuters een
leuke fluo-verrassing verdienen!
En dan gaan de 2de en 3de kleuterklassers (kids geboortejaar 2014 van 12KB, 2KA, 3KA
en 3KB) naar theater op woensdag 14 november.

GRENSGEVAL

Camiel probeert het schilderij van zijn grote voorbeeld Jackson
Pollock na te maken. Maar hoe krijgt hij de juiste vlek op de
juiste plek? Moet hij de verf druipen, gieten, spatten, smijten?
Werken met kwasten of stokken of volledige potten? Zijn hele
lichaam gooit hij in de strijd. Maar hoe hij ook draait, springt,
rolt of zweeft, zijn schilderij lijkt niet op het origineel.
Plock! is beeldend circus-geluidstheater dat alle zintuigen
prikkelt. Met brommende verfpotten, gekleurde geluiden, dansende
verf en een acrobatische schilder. Een voorstelling voor iedereen
die wel eens buiten de lijntjes zou willen kleuren.

De onkosten voor deze voorstelling nl. €2,50 komen op de volgende schoolrekening.
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Ons feestoudercomité blijft echter niet stilzitten. Want op vrijdagavond, 23 november
kan er aan uw deur aangebeld worden! Opgelet, niet op zaterdagmorgen!!
Wellicht zullen het leerkrachten of leden van het oudercomité (Foc) zijn van De
Zevensprong of de Sint-Michielschool die u een kerstroos willen
aanbieden aan €5 ten voordele van de school.
Met uw steun kunnen de kinderen weer profiteren van heel wat
nieuwe didactische materialen. De kinderen danken u bij voorbaat!
Ouders die echter deze avond niet thuis zijn, kunnen via een
voorbestelling toch de school steunen. De bestelde kerstrozen dienen
echter wel diezelfde avond afgehaald te worden in de speelzaal van
De Zevensprong.
Niet afgehaalde kerstrozen worden maandag 26 november met de kinderen meegegeven.
Hiervoor kan je bijgevoegde strook en het gepaste bedrag onder gesloten omslag ten
laatste woensdag, 14 november, mee naar de school geven. Alvast van harte dank voor
jullie steun!
Langs deze weg wil de school ook het feestoudercomité bedanken voor hun onverdroten
inzet bij deze activiteit.
En wie deze leden zijn kan u vinden op de achterkant van deze nieuwsbrief. Spreek hen
gerust aan mocht u vragen hebben.

Ook nog een kleine herinnering
Samen met de Sint-Michielschool organiseren we op vrijdag 16 november 2018, van
15.45 uur tot 18 uur, een heuse tweedehands speelgoedbeurs!
Jullie mogen nog altijd speelgoed schenken aan de speelgoedbeurs,
Dit speelgoed wordt dan verkocht op onze speelgoedbeurs 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.

Belangrijke data.
Maandag 12 november tem vrijdag 16 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Zaterdag 17 november tem zondag 25 november
Dinsdag 20 en donderdag 22 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Dinsdag 18 december
Maandag 24 december

Fluo-actie
Theaterbezoek 4- en 5-jarigen
2de handsspeelgoedbeurs
Voorleesweek
Oudercontacten kleuterschool
Geen school (ped. studiedag)
Kerstrozenverkoop
Open uurtje instap 7/1 en 1/2
Start kerstvakantie

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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Hierbij de ledenlijst van ons
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De Vos Veronique

mama van Lore (3K) en Lander (2K)

Den Uijl Marjolein

mama van Tom (6) en Mack (4)

Denis An

mama van Ferre (5) en Thor (4)

Eeckhout Hilde

mama van Fleur (5)

Goetstouwers Ellen

mama van Felix (4)

Heremans Katleen

mama van Seppe (4) en Freya (2)

Janssens Annick

mama van Brent (6), Robbe (4) en Stan (1)

Lambrechts Peggy

Mama van Arun (5), Jutte (4) en Ties (3K)

Meyvis Karolien

mama van Jeanne (2) en Josefien (3K)

Meyvis Paul

papa van Nele (4) en Lore (2)

Oostvogels Carl

papa van Melinda (3) en Norwin (1)

Suykerbuyk An

mama van Fleur (3K)

Torfs Erika

mama van Meere (6)

Van Aperen Kathy

mama van Yannick (6) en Nicolas (1)

Van Dijck Mieke

mama van Moran (4)

Van Dyck Tim

papa van Karolien (6), Stijn (4) en Dries (3)

Van Meer David

papa van Brent (6), Robbe (4) en Stan (1)

Verbruggen Tamara

mama van Melinda (3) en Norwin (1)

Ten laatste woensdag, 14 november afgeven

De ouders van ___________________________(oudste kind van het gezin
in de kleuterschool en/of lagere school)
klas ___________
bestellen _____ witte / ______ rode kerstroos/kerstrozen aan € 5 per stuk
O komen deze zelf ophalen op vrijdagavond, 23 november.
O nemen ze mee op maandag, 26 november op school
Handtekening,
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