Nieuwsbrief mei
Beste ouders

“Beloofd!” (actie Zone 30) :
In schoolomgevingen mag je niet sneller dan 30 km/u rijden. Aan deze opgelegde
snelheidslimiet dienen we ons te houden. Een belofte kan ons daarbij helpen. Wie aan zijn
vrienden, ouders, kinderen of familie belooft om niet te snel te rijden, zal zich aan die
belofte proberen te houden. Daarom nodigen wij jullie uit om aan deze actie (initiatief
verkeersouders OC De Horizon) deel te nemen en op www.beloofd.be de belofte te maken.
Info volgt via een flyer. Ook krijgen jullie op vrijdag 4 mei twee Beloofd!-stickers: eentje
om samen met jullie kind op een Beloofd!-bord aan de schoolpoort te plakken en eentje om op
de voorruit van je auto te plakken als herinnering aan je belofte.
Daarnaast willen we ook aandacht besteden om de fietsvaardigheid van onze leerlingen
te bevorderen. Naast een veilige fiets willen we tijdens oefenmomenten op school en
uiteraard ook tijdens de groepsverplaatsingen meer aandacht besteden om deze vaardigheid
te bevorderen. Wij starten hier al mee tijdens de wekelijkse fietsmomenten in de
kleuterklassen. Verschillende doelgerichte activiteiten vind je alvast terug op deze
nieuwsbrief. Vaardiger wordt je alleen maar door te oefenen. Vandaar onze oproep om je
kinderen zoveel mogelijk met de fiets naar school te laten komen.
di 1

Dag van de arbeid VRIJE DAG

wo 2

Actie Zone 30 “Beloofd!!”
- Kleuters krijten op de stoep voor de schoolpoort een Beloofd-straat!!
- Beloofd-tekeningen inkleuren!
- Beloof je zoon of dochter om niet te snel te rijden!

do 3

-Openklasdag voor nieuwe kleutertjes en hun ouders (10.30 uur -11.55 uur)
-Theatervoorstelling “Drakenjacht” voor het 1ste en 2de leerjaar.

vr 4

-Beloofd!-sticker plakken op het Beloofd!-bord aan de schoolpoort.
-Vandaag komt de schoolfotograaf.

ma 7

Bib voor de lln van het 1ste , 3de , 4de lj B en de kleuters van juf Katelijne.

do 10

Hemelvaartdag  VRIJE DAG

vr 11

BRUGDAG

ma 14

-De leerlingen van het 3de leerjaar gaan gans de week op uitstap  Natuurweek.
-Bib voor de lln van het 2de, 5de ,6de , 4de lj A en de kleuters van juf Rolanda.

di 15

De leerlingen van het 4de leerjaar gaan naar “Villa Basta”.

wo 16

Vergadering oudercomité om 20.30 uur.

do 17

Het 4de leerjaar brengt een bezoek aan het woon-zorgcentrum.

zo 20

PINKSTEREN

ma 21

Pinkstermaandag  VRIJE DAG

di 22

“Dodehoekproject” voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

do 24

-Techniekdag Greenville voor de leerlingen van het 4de leerjaar.
-Grote fietsexamen voor de leerlingen van het 6de leerjaar.
-Zwemmen voor de leerlingen van het 3de leerjaar.

vr 25

-Bezoek aan Technopolis voor de leerlingen van het 4de leerjaar.
-“PETNETDAG”  Wij zetten uit solidariteit een gepimpte Pet op tegen Kanker

ma 28

-Bib voor de lln van het 1ste , 3de , 4de lj B en de kleuters van juf Katelijne.
-Meester op de fiets voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

di 29

Fietscontrole  zorg dat je fiets in orde is.
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