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Nieuwsbrief april
Beste ouders,
*De paaspauze heeft hopelijk het juiste effect gehad op de samenleving. We zijn dan ook blij
dat we vandaag de school terug mochten openen. Hopelijk kunnen we samen met de kinderen
dit schooljaar verder mooi afsluiten. De reeds genomen maatregelen blijven we nog strikt
opvolgen.

*Goeddoelactie
De bestelling zijn via de website vlot binnengekomen. De levering van de bestelde producten
loopt jammer genoeg wel vertraging op. De oudervereniging zal de mensen die besteld hebben,
per mail op de hoogte brengen van het juiste levermoment.
*Junior – journalistenwedstrijd
In maart reikte Davidsfonds Schilde weer de prijzen uit voor de junior journalistenwedstrijd. Dit
jaar hebben onze zesdejaars hun eigen verhaal geschreven rond het thema ‘Schatten”. Anthe
De Brouwer en Liam Van De Poel kregen van de jury een eervolle vermelding. Alexander
Wouters kreeg de hoofdprijs en mag onze gemeente provinciaal gaan vertegenwoordigen.
Proficiat aan alle junior- journalisten !

*Verkeer
-Project Route2School
Misschien heeft u al de tijd genomen of bent u het net vergeten maar langs deze weg wil ik dan
ook een nieuwe, warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk
zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren! Voor het
Route2School-project kunt u nog tot en met 1 mei 2021 zoveel mogelijk data insturen.
Meer info over het project: www.route2school.be
*Sport
-We hadden graag gedeeltelijk terug gaan zwemmen maar vanaf vandaag starten de werken op
de Botermelkbaan. De monsteromleiding maakt het niet mogelijk om dit geregeld te krijgen met
de busritten. Hopelijk kunnen we vanaf 20 mei nog enkele keren gaan zwemmen.
*Speeltijd op wieltjes
Op de leerlingenraad was er afgesproken om regelmatig een speeltijd op wieltjes te
organiseren. Omwille van de verlengde paaspauze is ons dat niet gelukt voor de paasvakantie
en daarom organiseren we de speeltijd op wieltjes nu vrijdag 23 april.

*Leeruitstap Planckendael
Daguitstappen zijn ook opnieuw toegelaten. Wij gunnen dan ook graag de kinderen van klas 1
en 2 een leerrijke uitstap naar Planckendael op maandag 26 april.
*Kalender

23 april
26 april
30 april

Speeltijd op wieltjes
Leeruitstap Planckendael 1 – 2
Lenterapport

