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Beste ouders,

Hopelijk hebben de kinderen genoten van de voorbije vakantie! En zo
zijn we er weer voor nog een mooie tijd met alvast deze week heel
veel zon. Welkom terug!
Dinsdag 23 april zijn Silke, Mats en Jayden gestart in de Julesklas,
ook mochten we Jaycen verwelkomen in de Smurfenklas. We heten hen
van harte welkom in onze kleuterschool De Zevensprong. En hopelijk
voelen ze zich snel thuis bij de klasgenootjes en juffen.
Bezoek Flora naar aanleiding van ons jaarthema ‘Grenzeloos groeien’
Voor de paasvakantie kwam Flora haar lentetuintje
weer in orde brengen. De vele bloemen en het groene
gras kregen weer de nodige zorgen van haar. Ook
vond Flora nog een héél mooi doek in haar
kruiwagen. Het was een nieuwe vlag die voortaan
wappert in de wind op de kleuterspeelplaats.
Bekijk zeker de website voor meer foto's van Flora’s lentebezoek.
In samenwerking met het CLB vragen we, na elke langere
schoolvakantie, een preventieve luizencontrole te doen
met de nat-kam methode. Indien u luizen en/of neten
opmerkt, meld je dit zo snel mogelijk aan de school. We
vragen echt hiervan werk te maken aangezien dit zeer
vervelend is wanneer dit blijft duren in een bepaalde
klas. Dank je wel voor jullie medewerking. Enkel zo
kunnen we onze school zo veel mogelijk luizenvrij
houden.
Een 'veilige' vergroening op de speelplaats!
Misschien hebben de kinderen het verteld of zagen jullie de foto’s
aan de poort.
Er is tijdens de paasvakantie hard gewerkt op
onze speelplaats door Patrick, onze klusjesman maar ook door enkele
bereidwillige ouders nl. de papa en bompa van Fleur, de papa van
Josefien en de papa van Chiel en dit alles onder het begeleidend oog
van onze MOS-werkgroep en de speelplaatswerkgroep. Dank je wel!!
We dachten... 2 vliegen in één klap! We zijn onze speelplaats
groener en 'veiliger' aan het maken voor onze kleuters. We zullen
hen nog meer kansen bieden om in een beschermde omgeving bepaalde
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verkeerssituaties en verkeersregels nl. het gebruik van een
zebrapad, verkeerslichten, pijlen, parkeerplaats, stopbord,... te
oefenen, zodat deze meer eigen gemaakt kunnen worden. Zo zijn de
kinderen goed voorbereid om de verkeersregels toe te passen in het
echte verkeer. Fietsvaardigheden worden extra gestimuleerd doordat
de speelplaats hen uitdaagt en dit met respect voor de aanplanting.
En als ze moe zijn van al het fietsen kunnen ze uitrusten op één van
de picknicktafels, die nog in de maak zijn op de GITOK. Je ziet het,
alles is nog niet gerealiseerd toch is er al een mooie start gemaakt
met deze 3 prachtige bomen.

Voor deze ‘veilige’ vergroening op de speelplaats krijgen we
subsidies van CERA, na het indien van een project.
Want….Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten,
neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen
investeren in welvaart en welzijn. Dit filmpje toont waarvoor Cera staat.
https://www.cera.coop/nl/Particulieren/OverCera/Communicatie-materiaal
... dat het woensdag, 1 mei GEEN school is?
… dat we onze infoavond hebben voor alle nieuwe
instappers 2019-2020 op dinsdag 14 mei om 19.30 uur?
Schoolreis
Op maandag, 6 mei 2019 gaan al onze kleuters, samen
met de kleuters van onze kleuterschool Klavertje 3,
op schoolreis naar “De Kloek” in Grobbendonk.
Wat heeft “De Kloek” allemaal te bieden?
Bij goed weer kunnen de kleuters naar hartenlust ravotten in de
buitenspeeltuin, in de reuze zandbak, op de klimrekken, glijbanen,
schommels,….. Kortom voor allen wat op maat van elke leeftijd.
Als het weer wat tegenzit amuseren de kleuters zich wel binnen; er
is een grote speelstructuur met klim-, klauter- en glijmogelijkheden
en een leuk ballenbad.
Voor de allerkleinsten is er een afzonderlijke ruimte aangepast aan
hun leeftijd.
Het ganse domein is volledig afgesloten, zodoende is de veiligheid
optimaal verzekerd.
We verwachten de kleuters in de school op het normale aanvangsuur
(8.35u).
Wees aub ‘OP TIJD’. De kleuters zijn terug in de school om 15.30u.
Om deze uitstap zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken we enkele
afspraken:
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-speelkledij aandoen: broek + T-shirt + vestje of trui
-geen kettingen, armbandjes en dergelijke aandoen
-schoenen die gemakkelijk aan en uit kunnen (naamtekenen is handig,
zeker voor de jongste kleuters)
-een rugzak (met naam erin) met hierin een lunchpakket, een koek,
fruit of tussendoortje en een drankje.
De prijs voor deze uitstap is €21. Inbegrepen:inkom en 1 drankje €7
+ busvervoer €14
We noteren dit bedrag op de laatste rekening van dit schooljaar.
Gelieve onderstaand strookje terug te bezorgen aan de juf
TEN LAATSTE op donderdag 2 mei 2019.
met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise
Goossenaerts


















NAAM:
KLAS:
O gaat mee op schoolreis op maandag 6 mei 2019
O gaat niet mee op schoolreis
HANDTEKENING,
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