Nieuwsbrief 11
Beste ouders,

We kijken al 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 vrijdag, 1 maart ? Vul dan onderstaand briefje in
en geniet ’s middags zelf van een heerlijke pannenkoek.

Voor de kerstvakantie hadden we de actie ‘soep op de stoep’. Deze
bracht €395,39 op en storten we door naar Welzijnzorg. Dank je wel
voor uw bijdrage.

... dat ons feestoudercomité volop met de voorbereidingen bezig
zijn voor onze winterwandeling?
U ontving reeds een inschrijvingsfolder.
Inschrijven kan tot en met 1 februari. Meestappen
kan altijd nog. De kans tot eten kan alleen maar
met voorinschrijving.

… dat dinsdag onze kleuterschool de Doncheprijs in ontvangst mocht nemen van de
Koepel (overkoepelend schoolbestuur)? Zo fier... want de criteria waren niet min! Twee
collega directeurs uit Gooreind en Hoevenen zagen dat ons
talentenverhaal #kindertalentenfluisteraarschool de moeite waard was om voorgedragen
te worden. Een waardering, een bevestiging om te blijven op zoek gaan naar de talenten
van alle kinderen. Fier op mijn leerkrachten die dagdagelijks de kinderen laten
schitteren!
… dat het GEEN SCHOOL is op maandag 4 februari? De kinderen en de juffen genieten
van een dagje welverdiende rust.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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"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, 1 maart 2019 van 8.30 uur of ….. uur tot …… uur meehelpen
pannenkoeken bakken, rondbrengen bij de kleuters en/of op de middag bij de lagere
school.

Afsluiten doen we met zelf een pannenkoek te eten na de opruim.

O contacteer mij enkel wanneer er een tekort is aan helpers.

O = aanduiden indien van toepassing
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