
Beste ouders,
 
De vakantie is  ondertussen al  een t i jdje voorbi j .  Na een maand
zi jn we het schoolleven weer wat gewoon. We hebben er een
groot aantal  nieuwe leerl ingen bi j .  Ook zi j  kennen al  goed het
rei len en zei len van de school ,  leerden heel  wat nieuwe vrienden
kennen.  
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Sprongklapper
 N I E U W S B R I E F

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Maandag 3 oktober is  er geen school.  
We hebben een extra lang weekend.

Wil  graag,  bi j  afwezigheid,  steeds de school op de hoogte brengen. 

      Energie is  zeer duur.  Ook hier op school z i jn onze energiekosten      
     torenhoog. We besloten om de thermostaat van de chauffage 
     een graad lager te plaatsen,  op 19°C. Zorg dus voor een warme 
      pul l  voor uw kind.

We starten met de klassenraden. Daar worden de vorderingen van
uw kind besproken. Wie wenst bezorgdheden of opmerkingen te
melden kan dit  doen op de brief  die jul l ie deze week meekregen.

Wist je dat we een website en een facebookpagina hebben? Deze
worden heel  regelmatig geüpdated met nieuwe foto's.  

OUDERRAAD
In de Sprong hebben we een groep enthousiaste
ouders die 5 keer in een schooljaar
samenkomen om de schoolwerking te
bespreken. Wil  je graag meer betrokken worden
op school? Steek je graag eens de handen uit  de
mouwen? Dan is de ouderraad misschien wel
iets voor jou!
Onze eerste vergadering gaat door op woensdag
5 oktober om 19:00 in school.  Iedereen welkom!
De verslagen kan je telkens op onze website
lezen.
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Heb je info nodig over f inanciële steun,
werk,  opvoeding, . . .?

Heb je ondersteuning nodig bi j  een gesprek
op school of  bi j  een andere dienst?

Bi j  ons kan je in vertrouwen terecht.

WIJ  ZOEKEN HET SAMEN UIT!

DAG VAN DE SPORTCLUB

Leuk te zien dat er zoveel  kinderen in een sportclub zi jn.   Sport is
gezond! Dit  proberen we hen ook op school bi j  te brengen. Dit  doen
we door regelmatig mee te doen aan loopwedstri jden,  met de klas
dagel i jks  'one mile a day'  stappen.. .
Een dikke profic iat  alvast aan al  die sportieve leerl ingen!

MOBIELE BRUGFIGUUR 


