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Tijdens de verlengde herfstvakantie werd de zolderruimte opgemeten door de
medewerkers van de technische dienst. Als alles goed verloopt zou deze tegen
de kerstvakantie geïsoleerd zijn. De juffen zijn alles naarstig aan het sorteren.
De extra ruimte zal begin 2021 kunnen gebruikt worden. 
Er werd tevens een licht gemonteerd bij onze oranje zithoek en de kring om de
zonnegroet en andere oefeningen te doen is weer heel duidelijk in beeld.

DAG VAN DE LEERKRACHT

Op 5 oktober vierden we dag van de leerkracht. Juf Tieneke, Juf Elke en Juf
Heleen werden door het oudercomité in de bloemetjes gezet. Bedankt voor
alles, juffen!

Juf Heleen werd trotse mama van 2 flinke
baby's. Het oudercomité kon deze blije
gebeurtenis niet zomaar laten voorbijgaan.
Hun eerste zwemzakjes gaven we graag
cadeau in naam van alle kleutertjes. 

WELKOM CÉRIEL EN JÉROME!

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

OOG VOOR LEKKERS

Elke dinsdagvoormiddag kunnen onze kleuters genieten van een lekker
stukje fruit. We zijn blij als oudercomité dat we dit gezond tussendoortje
kunnen sponseren. 



De bestellingen voor de paardenkoppen liepen heel vlot binnen. We
mochten dit jaar maar liefst 216 kg paardenkoppen bestellen bij Bouckaert.
Dit is  29 kg meer dan vorig jaar, met minder leerlingen. Normaal kan
iedereen zijn bestelling ontvangen begin december. We zijn trots dat
iedereen heeft meegeholpen heeft aan deze verkoop. Bedankt iedereen!  

We mochten enkele offertes ontvangen van leveranciers maar voor een groot
budget konden ze slechts iets kleins realiseren. Gezien we de natuurlijke look
van de school ook vooraan willen doortrekken, speelt momenteel het idee om
zelf de handen uit de mouwen te steken. We informeren momenteel nog wat
mogelijk is qua keuring ed.  Hopelijk kunnen we jullie snel enkele voorstellen
bezorgen. 

Op het grasveld vooraan de
school willen we met de
opbrengst van de
paardenkopppenverkoop
extra speelmogelijkheid
creëren voor onze kleuters. 
Met de werkgroep speeltuin
kwamen we reeds voor een
eerste keer samen.  

PAARDENKOPPEN

SPEELPLEIN

NIEUWS UIT DE SCHOOL

Volgende vergadering: 3 februari 2021 om 20u

Door de Coronamaatregelen kiezen we er voor om momenteel niet naar
Ingooigem te gaan turnen. Van zodra dit weer mogelijk is, zullen we dit
natuurlijk weer inrichten. 

We zijn blij om 3 nieuwe peuters te verwelkomen: we doen er alles aan om
Felix, Lucas en Mathijs een veilige schoolthuis te geven. Als alles goed loopt,
zullen we vrijdag voor de eerste keer de slaapklas kunnen organiseren. Verdere
info volgt.

Bedankt voor al jullie steun bij de verkoop van de paardenkoppen.


