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Verdere belangrijke data
(jaaroverzicht) kan je vinden op
de website.
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zwemmen leerjaar 1+5
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
STEM-Olympiade voor leerjaar 5+6
Sint-Maartensshow
zwemmen leerjaar 1+5
bib leerjaar 4+5
bib leerjaar 2+3
Afhalen koeken voor leerjaar 5+6
bib leerjaar 6
zwemmen leerjaar 1+5
zwemmen leerjaar 1+5
zwemmen leerjaar 1+5
begin toetsen leerjaar 5+6
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
begin toetsen leerjaar 2+3+4

Schoolfeest
Ik wens iedereen nog eens heel uitdrukkelijk te bedanken voor het zéér
geslaagde schoolfeest. Alle kinderen proficiat met het mooie optreden,
alle helpers bedankt voor de organisatie, ouders-familie-vrienden bedankt
voor jullie steun! Ruim 720 maaltijden werden bedeeld. Met meer dan
900 waren we voor de optredens van de kinderen. Foto’s en filmpjes van
het schoolfeest zijn binnenkort te zien op de website.

Kerstmarkt 2018
Hou je zeker vrij op vrijdag 14 december 2018 voor onze jaarlijkse
kerstmarkt! De kerstman brengt ook dit jaar voor alle kinderen
weer een héél fijn geschenk mee. In volgende nieuwsbrief meer
hierover.

Koekenverkoop
Elk jaar krijgt het vijfde en zesde leerjaar de kans om via een koekenverkoop de persoonlijke
financiële bijdrage voor de openluchtklas te verminderen. Dit jaar gaat het vijfde en zesde
leerjaar naar Brussel. Dankzij hun grote inzet kunnen heel wat leerlingen gratis mee. In
totaal verkochten de leerlingen meer dan 1000 dozen! Donderdag 15 november vanaf 16u
kunnen de ouders de dozen komen ophalen in de grote zaal. Hiervoor zal – met enige
voorzichtigheid – vanaf 16u20 op de speelplaats kunnen opgereden worden. Hierna kunnen

de leerlingen hun dozen aan huis bezorgen. Een proficiat aan alle leerlingen voor de
verkoop, dank je wel aan iedereen die onze leerlingen steunde! Alle dozen worden aan de
kopers bezorgd tegen uiterlijk 30 november.

Plattelandsklas leerjaar 3+4
Na zovele jaren sluit ‘De Sceure’ in Oostvleteren zijn deuren voor
plattelandsklassen. Het was een fijne bestemming in een leerrijke
omgeving. Alle openluchtklassen die nog geboekt waren in 2019
worden geschrapt. Noodgedwongen gingen we op zoek naar een
goed alternatief voor het derde en vierde leerjaar.
Uiteindelijk zijn we heel wat verder van huis beland. We trekken drie dagen naar de
Breugelhoeve in Peer. Het is een heel eindje ver, maar deze locatie biedt ons de beste
huisvesting met het beste programma!
Andere locaties hadden niks meer vrij voor huidig schooljaar (tenzij half juni)
of het programma sprak ons te weinig aan voor die leeftijd. Hiervoor hebben
we dan niet gekozen.
We gaan er een weekje later heen dan oorspronkelijk gepland : van 13 - 15
mei 2019.
Het vervoer gebeurt uiteraard met de bus.
We kunnen de kostprijs houden zoals het voorzien was.
Enkele weken voor het vertrek zal er nog een infoavond doorgaan met meer
praktische info.

Schoolfotografie
In de week van 12 november krijgen alle ouders de flyer om de
schoolfoto’s online te bestellen.
Iedereen krijgt hiermee de nodige logingegevens.
Op de flyer zal duidelijk vermeld staan tot wanneer je de bestelling kan
plaatsen. Deze foto’s worden via school bezorgd. Wie later bestelt,
krijgt de foto’s thuis bezorgd, maar zal portkosten moeten betalen.
Ouders die de mogelijkheid niet hebben om de foto’s thuis digitaal te raadplegen, kunnen dit
doen in het secretariaat.

Sint-Maartensshow
Vrijdag 9 november verwachten we de Sint op school. Zoals vorig jaar brengen
we de komst weer met een grote show van Clown Rocky. Ook de (groot)ouders
kunnen aansluiten. De show begint om 13u, vanaf 12u30 gaan de deuren open
in ’t Zonnerad. Einde wordt voorzien om 15u.

