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nieuwsbrief oktober

Schoolfotograaf
Op vrijdag 29 september 2017 komt zoals elk jaar de
schoolfotograaf langs. Dus haartjes in de plooi, beste
kleertjes aan en zorg voor een mooie lacht ….

Schoolsportdagen en survivalrun
De gemeente zorgt ervoor dat onze kinderen van de eerste kleuterklas tot en
met het vierde leerjaar weer heerlijk sporten op 12
en 13 oktober in sporthal De Vruen. De prijs is 2,5
euro. Deze zal worden gesponsord door de gemeente
en de Vriendenkring.
Voor groep 8 en groep 9 is er op 3 oktober de
survivalrun in Het Vinne te Zoutleeuw. Ook dit wordt
gesponsord door de gemeente en de Vriendenkring.

Parkeerregeling
Wij hebben van een paar ouders reeds de bemerking gekregen dat de
parkeerafspraken niet worden nagekomen. Mogen wij vragen om dit deel in de
brochure nog eens grondig te bekijken.
We hebben aan de busmaatschappijen gevraagd om de bussen pas
tot aan ‘het Baantje’ te rijden wanneer de school echt start en de
meeste ouders vertrokken zijn.

Verder willen we er ook op wijzen dat onze school gevestigd is aan een trage weg
en er in Waanrode een heel netwerk van trage wegen is. Kinderen kunnen de
school dan ook makkelijk met de fiets of te voet bereiken.
Dit willen we zeker promoten. Daarom zullen we na de herfstvakantie (in de
donkere periode) de actie ‘Helm op, fluo top!’ herhalen.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Batterijen en inktpatronen
Vergeet niet onze inzamelactie !!!!!
Spreek erover met familie, vrienden, ….

Fruit op school
Fruit op school: de Vriendenkring zoekt schilouders!
De Zonnebloem gaat de gezonde toer op:
op 1 september verrasten we alle kinderen met een gezond stuk vers fruit, en
daar willen we, als Vriendenkring, graag een traditie van maken.
Vanaf oktober zullen alle kinderen op de eerste schoolvrijdag van de maand een
stuk fruit aangeboden krijgen als tienuurtje, in samenwerking met de
Hoevewinkel.
Ze kunnen kiezen uit 3 soorten fruit, nl appel, banaan of een variërend stuk
seizoensfruit (bijv. mandarijn, ...) en tot en met groep 5 zal het fruit geschild
worden.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar een paar
vrolijke, schilvaardige (groot-)ouders die
op de "fruitvrijdag" vanaf de schoolbel 's
morgens een uurtje willen helpen schillen
en voorbereiden.
Wil je op één van de fruitvrijdagen komen helpen?
Vul dan de bijgevoegde “hulpcheque” in en bezorg deze terug aan de school via je
kind of in de brievenbus van de school.
Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx
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