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Dit jaar sparen we terug voor onze partnerschool in Pérére. De bouw van een
regenwaterput en zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit zou voor hen een
grote duw in de rug zijn. In de school kunnen de kinderen geld sparen door onze
getallenmarathon. Door telkens een kwartier te werken rond getallen (afhankelijk van
de klas) betaalt de school 20 cent per kind. Ook thuis kunnen de ouders sponsoren
door taakjes, een leesmarathon.....
Coronavirus
We hopen het coronavirus buiten de school te houden, maar uiteraard kunnen we dit
niet garanderen. Je krijgt ook de laatste richtlijnen van de overheid hierover mee.
Jeugdboekenweek
Naar aanleiding van de jeugdboekenweek gaan de klassen op bezoek in de bib voor
een activiteit. Deze week trok het oudste lager naar een auteurslezing van Mark
Tijsmans.
- Op ma 9 maart gaan onze kleinste kleuters naar een voorstelling. Ze worden
opgehaald met een bus.
- Op vrij 13 maart trekt het 4de naar de bib voor een kunstspel (lijnbus)
- Op ma 16 maart gaat het midden lager (3de en 4de) naar de jeugdauteur Edward
Vanden Vendel (lijnbus)
- Op di 17 maart gaat het 1ste leerjaar luisteren naar Koen van Besien (lijnbus)
Naschoolse sportactiviteit : woe 11 ma voor midden lager
Op woe 11 maart kunnen de kinderen van het 3de en 4de deelnemen aan een
atletiekwedstrijd. Meester Hannes en juf Nele helpen begeleiden.
Weekopdrachten
Volgende week zetten we 2 Axenroosdieren in de kijker. De havik is kritisch, maar
kan ook aanvallend overkomen. De steenbok kan zich goed verdedigen, maar wil
ook niet altijd hulp aanvaarden.
Schilderwerken op school
Vrijwilliger Pol is aan een hele reeks schilderwerken begonnen op school. Het gaat
vooral over kleine herstellingen en aanpassingen. De leraarskamer ondergaat een
complete metamorfose. Bedankt, Pol!
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