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nieuwsflash 4 september
-

halen en brengen
We weten dat het momenteel nog druk is aan de school bij het halen en
brengen. Wij evalueren voortdurend en sturen bij.
Maar we willen toch nog een paar dingen vragen:
o gelieve niet te parkeren (en de kinderen dan naar school te
brengen), sluit a.u.b. in de rij, aan de kant van de school, aan.
o ouders die hun kinderen te voet komen halen aan de school gelieve
iets later te komen. We proberen de mensen die met de auto komen
eerst verder te helpen. Indien er te veel ouders rond de
schoolpoort staan, zorgt dit ervoor dat de auto’s niet kunnen verder
rijden en dit zorgt voor opstopping van de wagens verderop in de
straat.
o laat kinderen niet uit auto’s stappen aan de overkant van de straat.
Het oversteken van kinderen is momenteel voornamelijk voor de
kinderen die te voet of met de fiets komen.
o laat kinderen ook niet zelf uit te auto stappen zonder dat er een
leerkracht de deur open doet.

-

Turngerief dat eind vorig schooljaar besteld werd, is onderweg. Zodra de
bestelling geleverd wordt, zal dit verdeeld worden.

-

Lege batterijen en lege inktpatronen (grootte van een vuist) worden het
ganse schooljaar door verzameld en mogen mee naar school worden
gegeven. Momenteel krijgen we voor de batterijen dubbele punten, dus
laat maar komen! Met de punten van deze inzamelingen kunnen wij
schoolmaterialen aankopen.

-

De misviering van vrijdag zal doorgaan, maar jammer genoeg mogen wij
geen ouders, grootouders, … toelaten. Onze excuses hiervoor…
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-

Ouders die papieren versie van de nieuwsbrieven enz. gevraagd hebben,
zullen deze maandag ontvangen. Een papieren versie van de schoolkalender
komt er dan ook voor iedereen aan.

-

Bij elke nieuwsflash zit er ook steeds info die we toekrijgen en die
gevraagd wordt om te verdelen onder de ouders. Dit is louter informatief.

-

De gemeente vraagt om nog even de aandacht te vestigen op de bevraging
verkeersveiligheid rond de school. (zie brief in bijlage)

-

kalender
7 sep
8 sep
9 sep
10 sep
11 sep

Viering (enkel voor de kinderen LS)
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