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Beste ouders
De werken m.b.t. de ventilatie zijn in vijf lokalen afgerond.
De toestellen draaien op volle toeren. In de overige lokalen
werden voorbereidende werken uitgevoerd en worden de
toestellen in de komende weken geplaatst.
Vanaf deze week slaan de ouderraad en de school de handen in elkaar om
de kinderen van extra vitamientjes te voorzien. We tekenden in voor het
project Oog voor lekkers. Hierdoor ontvangt de school een subsidie
waardoor de kinderen vanaf nu tot de krokusvakantie elke woensdagvoormiddag
gratis fruit aangeboden krijgen. We werken hiervoor samen met ’t Hertsveld.
De ouderraad zorgt dat de gezonde knabbel tot bij de kinderen raakt.
Op woensdag is het dus overbodig om fruit of koek met de kinderen mee
te geven.
De voorbije weken maakten we meerdere keren melding van luizen in de klassen.
Voorheen hadden we hiervoor een goed werkend kriebelteam dat met regelmaat een
screening uitvoerde zodat we die kriebelbeestjes konden terugdringen. Bij gebrek aan
vrijwilligers stond dit initiatief on hold. Recentelijk boden zich vier ouders aan. Begin
december plannen we de nieuwe opstart in.
Vanaf woensdag versterken we onze werking. Juf Kim neemt vanaf dan de zorg in L4, L5 en L6 op.
De infoavond over RAKET voor de ouders van de derde kleuterklas wordt verzet naar 24 januari.
Het naschoolse initiatief voor de 1ste en 3de graad van de lagere school is van start gegaan. De
kinderen zijn zeer enthousiast. Later op het jaar volgen er sessies voor kleuters en de 2de graad.
Sinds vorige week brengt de werkgroep verkeer het dragen van de hesjes terug onder de aandacht.
We hopen dat iedereen goed zichtbaar is bij verplaatsingen tijdens de donkere maanden.
In de vorige nieuwsbrief sloop een fout in de data. De eetdag staat ingepland
op 5 februari en niet op 25 februari.
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