
Na de krokusvakantie mogen we Emanuele Palmeri  verwelkomen.
Onze school telt  dan 123 leerl ingen. We ki jken er al  naar uit  om
hem met open armen te ontvangen !

Juf  Karen werd vorige week vri jdag trotse mama van een zoontje
Sep. Sep is  het kleine broertje van Floore.  We wensen de papa,
mama en grote zus van harte een dikke profic iat  !
Ook juf  Evel ine is  mama geworden. Kleine Seppe is geboren op 30
december.  We wensen jul l ie heel  veel  geluk toe !

De eerste week na de krokusvakantie is  er mil ieuweek op school.
We wil len de kinderen bewust maken dat er goed voor onze
planeet gezorgd moet worden en dat iedereen daar een steentje
moet voor bi jdragen.

Beste ouders,

Het ziet  er naar uit  dat het in de krokusvakantie mooi weer zal
zi jn.  Ideaal  om veel  buiten te kunnen spelen. Al  te vaak zitten de
kinderen te lang st i l  en ki jken te veel  op een scherm. Dit
overprikkelt  hen en maakt kinderen druk en zenuwachtig.  Elke
dag een fr isse neus halen doet wonderen !
Volgende week woensdag is  het aswoensdag. Dan begint de
vasten. Ook dit  jaar wi l len we met onze school ons steentje
bi jdragen. We wil len ons inzetten voor "Sunshine4kids",  een
scholenproject in Kenia.  Op donderdag 31 maart houden we
sobermaal.  We eten met z 'n al len brood. Het geld van de warme
maalt i jd geven we aan de kinderen van Kenia.

Ik wens jul l ie een f i jne week vakantie toe !
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Ook dit  jaar wi l len we met De Sprong werken aan een mooiere
wereld.  Helpen jul l ie mee met het inzamelen van de volgende
voorwerpen ?
     

      Inzameling plast ic  dopjes 
      t .v .v.  bl indengeleidehonden
 

    
                                                     Inzameling batteri jen

     Inzameling inktpatronen

                                              Inzameling oude gsm’s en kabels

 

HELPEN JULLIE MEE SPAREN ?

CARNAVAL

Carnaval  is  een feest voor jong en oud !  Wat is  het leuk om eens
een ander typetje te spelen !  Dat doen ze bi j  juf  Barbara heel
graag !  Of eens lekker uit  de bol  gaan met de ganse school moet
zeker kunnen op carnaval  !


