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Prettige vakantie
Na 2 maanden hard werken zijn de kinderen (en de leerkrachten) toe aan een weekje
vakantie. Prettige vakantie.
Speelplein
Het openbaar onderzoek waarbij de speeltuin vooraan grondig (boomhut, ranch,
buitenkeukentje, speelheuvel, zandbak) zou worden aangepakt is gestart. Hopelijk
kunnen we met deze werken starten in het voorjaar. Voor de uitwerking krijgen we
ongeveer 14000 euro subsidie van Moev.
Weekopdrachten
Deze week gingen we recht op ons doel af. Vooraf een focus bepalen en achteraf
evalueren was de boodschap. Na de vakantie is het onze week van de smaak. Er
wordt gekookt en geproefd.
Ouderavond voor ouders eerste communie : woe 6 nov
Ouders van kinderen, die hun eerste communie wensen te doen, worden op 6 nov in
de Ark (Anzegem) uitgenodigd. Ze kregen hiervoor reeds een uitnodiging.
Verhuur zaaltje
De verhuur van het zaaltje veroorzaakt soms overlast voor de buurt. We zien ons dan
ook genoodzaakt de huurprijs fors te verhogen (140 euro ipv 90 euro) en het zaaltje
enkel nog te verhuren aan vaste klanten en mensen, die heel dicht bij de school staan
(ouders, leerkrachten,....). Bedankt voor jullie begrip!
Auteurslezing voor oudste lager : di 5 nov
Op di 5 nov trekt het oudste lager naar een auteurslezing in zaal Ansold. Ze gaan
binnen de schooluren met de lijnbus. Graag tegen 12.45 terug op school aub!
Klaas- en pannenkoekenactie : levering op 5 dec
We voorzien dit jaar terug een klaas- en pannenkoekenactie. Nieuw dit jaar is dat je
ook de mogelijkheid krijgt een doos artisanale speculooskoekjes aan te kopen. De
prijs voor 1 kg pannenkoeken,voor een halve kg klaaskoeken of een halve kg
speculooskoekjes is 7.50 euro. De kinderen worden naar goede gewoonte beloond
met 20 cent per verkocht pakket. Je kind krijgt hier vandaag ook een aparte brief
voor.
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