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Kaster kermis
Nog een week en het is weer Kaster kermis. Snel de kaarten bestellen is nu wel de
boodschap, want vanaf dinsdag 19 september worden de kaarten duurder (zie ook de
flyer en de affiche van Kaster kermis). Graag maken we ook nog een extra reclame
voor onze jardins d'amuses. We bezoeken 3 totaal verschillende tuinen, waar we
telkens een dessertje aangeboden krijgen (fruit, ijsje, taart en koffie). De totale
afstand van 7.5 km kan je wandelen of fietsen. Vrije start tussen 13.30 en 14.45!
Sponsoring op onderlegger Kaster kermis
Elk jaar maken we tgv Kaster kermis onderleggers met advertenties. Wie nog niet
aangesproken werd, maar toch wenst te adverteren kan dit nog tot maandag (via mail
of heen/weerschriftje). Een advertentie op de onderlegger kost 35, 60 of 100 euro
(afhankelijk van de grootte). We gebruiken de onderleggers nog een tweede keer op
het schoolfeest.
Investeringen in de school
De investeringen van de laatste maanden in onze school zijn niet min. We renoveren
momenteel de garage en buitenklas, de oprit en een deel van de speelplaats werden
vernieuwd en er werden 2 nieuwe digitale borden aangekocht Ook de methode van
taal werd vernieuwd en de verwarming in bureau en leraarskamer vervangen. Als
klap op de vuurpijl kregen we ook de goedkeuring om het dak van de refter en
speelklas te vernieuwen. We planden dit eerst in de paasvakantie, maar aangezien
het dak van de refter begint te lekken, zullen we dit toch eerder moeten doen. Stuk
voor stuk noodzakelijke investeringen met telkens een stevig prijskaartje. Jullie steun
op Kaster kermis zal dus meer dan welkom zijn.
Taarten gevraagd : lager
Net zoals vorig jaar willen we aan de ouders van het lager vragen een taart te bakken
voor Kaster kermis. Deze zullen gebruikt worden in de zaal en op Jardins d'amuses.
Voor het schoolfeest vragen we dan hetzelfde aan de ouders van het kleuter. Graag
een seintje aan de juf of meester als je één (of meerdere) taarten wil bakken. De
taart kan je gewoon meebrengen op het feest zelf.
Facebook
De facebookpagina's per klas zullen binnenkort verdwijnen. Dit heeft alles te maken
met de wettelijke normen. De facebookpagina van de school blijft wel bestaan en
daar zal voortaan ook nieuws van de klassen op te vinden zijn, aangevuld met enkele

sfeerfoto's. Individuele foto's van je kind zal je voortaan enkel kunnen vinden op de
klasblogs.
Fruitproject
Het vroegere Tutti Frutti bestaat vanaf dit jaar niet meer en wordt vervangen door
"Oog voor lekkers". Het voornaamste verschil is vooral dat de subsidiëring ongeveer
halveert. Toch vinden we het belangrijk dat we fruit op school blijven aanbieden. Dat
betekent dat vanaf volgende week je kind op dinsdag een stuk fruit aangeboden krijgt
en dit tot de allerlaatste week van het schooljaar. Naast de bijdrage van 7 euro (op
de factuur van sept) van de ouders, zal de school de overige kosten op zich nemen.
Deelname aan het project is niet verplicht, maar toch wel sterk aan te raden!
Midden lager naar Tiegem bos
OP do trekt het 3de en 4de leerjaar te voet naar Tiegem bos. Ze krijgen er een
gidsbeurt rond bosdiertjes. Ze vertrekken om 12.30 (dus best in school eten) en zijn
terug om 16.00.
Weekopdrachten: peter/meterschap
Na onze week voor respect voor materiaal, zetten we volgende week volop in op
peter/meterschap. De oudsten uit elke leefgroep worden peter of meter van één van
de jongsten. Ze krijgen in de klas opdrachten, die ze samen met hun peter of meter
moeten volbrengen.
Grootouderfeest kleuter en jongste lager
Het duurt nog wel een tijdje, maar we willen nu al doorgeven dat het grootouderfeest
gepland is op woensdag 25 oktober. Verdere info volgt later.
Enkel foutjes in de zwemkalender lager
In de zwemkalender voor het lager stond 26 mei, 9 en 23 juni als zwemdata.
Aangezien dit telkens een zaterdag is moet dit 25 mei, 8 juni en 22 juni worden.
Schoolkoor
Na 2 probeerweken starten we vanaf volgende week met een vaste groep koorleden.
Wie vanaf do toetreedt, wordt dus lid van ons schoolkoor. Een eerste kort optreden is
reeds voorzien op Kaster kermis.
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