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nieuwsflash 17 februari
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Gekke week: gekke brillen
Week tegen pesten
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Gekke week: gekke haren
LS – Rapport
Gekke week: carnaval
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Filmpje van de week
Art-X Melodica Reload Mix ☼ || Augustus Pablo Memories || Reggae Melodica
Mix
♪♪ ♫♪ ♫ - YouTube : een uitgebreid eerherstel voor de melodica. Een melodica is
een mix van een blaasinstrument en een kleine piano. Misschien hebben jullie er thuis nog
wel één liggen want voor veel ouders was het tijdens hun schooltijd verplichte koek. Wat
hadden we een hekel aan dat ding. Het was zogezegd om ons interesse aan te kweken voor
muziek en muziekinstrumenten. Maar het had vaak het tegenovergestelde effect. Zodra
het niet meer verplicht was verdween het in een kast om er nooit meer uit te komen. En
toch is het een veel gebruikt instrument in REGGAE. Zodat we dat ‘gehate’ instrument
vaker hoger dan we vermoeden. Meteen ook het bewijs dat de slechte reputatie niet bij
het instrument maar bij de gebruiker ligt.

Carnavalstoet
14.30 uur: vertrek van de carnavalstoet
Route: school – kerk – Overstraat - Molenstraat – Oude Diestsestraat – school
15.00 – 15.15: aankomst school
De allerkleinsten van groep 1 hebben hun eigen mini-carnavalsfeest in de klas. Alle andere
klassen nemen deel aan de carnavalstoet.
Afspraken:
• De kinderen (KS + LS) mogen de hele dag verkleed naar school komen.
• Confetti, serpentines en spuitbussen zijn niet toegelaten!
• Denk eraan om de kinderen warm aan te kleden!
• Mogen wij vragen om als ouders niet in of naast de stoet mee te lopen maar de
stoet van aan de straatkant te bekijken. Zo kunnen wij een optimale veiligheid
en de carnavalpret van alle kinderen garanderen. Mogen wij ook vragen om u
aan de geldende coronamaatregelen te houden!

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid rondom de school is heel belangrijk, maar daar hebben we jullie hulp
hard voor nodig.
We merken al een aantal weken dat er voor en na schooltijd maneuvers worden uitgevoerd
op de weg, dat komt de veiligheid van de kinderen niet ten goede.
Mogen wij daarom vragen niet te draaien en te keren in de buurt van de school.
TIP: parkeer aan de kerk en wandel te voet naar school!
Wij hopen dat jullie het belang van een goede verkeerveiligheid inzien.

Varia
•
•

•

We hebben deze week 1 besmetting te melden. De ouders van de desbetreffende
klas werden reeds op de hoogte gebracht.
Vanaf maandag 21 februari moeten de kinderen van de lagere school geen
mondmasker meer dragen! Aan de ouders, grootouders, … blijven wij wel vragen om
bij het afhalen van de kinderen het mondmasker te dragen!
Bestelformulier lenteboeken: in bijlage + in agenda of heen- en weerboekje.
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