Nieuwsbrief januari 2018

Een jaar om te genieten van de
kleine dingen..
een jaar om dromen te koesteren
een fantastisch nieuw jaar,
wensen we U allemaal!
Beste ouders
Niet alleen onze kinderen nemen goede voornemens bij het lezen van hun nieuwjaarsbrief, ook wij
als school en als ouders nemen ons alvast het beste voor:
Elke morgen goed op TIJD,
geeft de kinderen meer respijt.
Gaan we langs het groene poortje,
houden we dit na ons steeds GESLOTEN.
We zorgen voor een warm onthaal
voor ouders, kinderen, allemaal.
Zo wordt 2018 een superjaar
met deze voornemens al te gaar!
1 januari 2018

Samen met de vrije bijdrage bracht de kerstmarkt georganiseerd door het 5e leerjaar voor De warmste
week 2017 ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’ € 1481 op. Een welgemeende DANKJEWEL aan
allen voor uw warm hart!
https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/kerstviering-en-kerstmarkt-vbs-het-belleveer.
Op zondag 7 januari is er van 11 tot 12 uur de welkomstreceptie voor de nieuwe kindjes die dit
schooljaar nog instappen in de peuterklas.
Onze kinderen van de leerlingenraad zorgen op 8 januari voor een nieuwjaarsreceptie om 2018
feestelijk in te zetten. ‘ s Avonds is er GEEN huiswerkklas!
Zoals u verder zult merken is januari de maand bij uitstek om vooruit te blikken naar het secundair
voor onze zesdeklassers.

Bij voldoende inschrijvingen gaat er woensdagnamiddag 10 januari, een SVS-activiteit ringstick door
voor L5 en L6. Een uitnodiging hiervoor werd meegegeven.
Op 11 januari gaat L6 voor de eerste keer naar het Scheppersinstituut. Ze krijgen daar een warme
maaltijd aangeboden! Een tweede bezoek is gepland op 5 februari. Op die manier kunnen ze ook
binnen S.T.E.M. meer kansen benutten om een technisch proces tot een goed einde te brengen. De
leerlingen worden om 8u30 op school opgehaald, graag tijdig op school!
Opgepast, donderdag 18 januari is er terug geen huiswerkklas. De leerkrachten hebben dan immers
personeelsvergadering.
Dinsdag 16 januari is er bib.
Dit jaar gaan we op openluchtklassen voor L3-L6. Om jullie een beetje wegwijs te maken in het
spaarplan, het programma, de omgeving richten we een infoavond in op 16 januari. Deze zal doorgaan
om 19u00. Aansluitend is er om 20u00 een ouderavond rond veilig online in samenwerking met de
gezinsbond. Iedereen welkom! Een uitnodiging hiervoor volgt na de vakantie.
Maandag 22 januari 20u00 vergadert de vriendenkring. Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Dinsdag 23 januari gaat K1b met eigen vervoer naar de voorstelling Lamionaio in CC Nova.
L6 brengt die dag ook een bezoek aan het St. Jozefinstituut. Gelieve allen ruim op tijd op school te
zijn. De kinderen worden om 8u30 met de bus opgehaald.
Op 29 januari gaat L6 op bezoek naar Mariagaard.
De ouderinfoavond ‘op stap naar het secundair’ voor L6 gaat door op 18 januari om 19u30 in zaal de
Bron te Lede en op 29 januari in CC Nova te Wetteren. Brief volgt.
Het oudercontact voor L6 gaat door op dinsdag 30 januari.
Ik wens iedereen een heel fijne kerstvakantie toe met mooie familiemomenten en opgeladen
batterijtjes om er in 2018 terug enthousiast tegenaan te gaan!
Hilde Kerckaert
Directie
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Dag van de directeur

Vetgedrukte mededelingen zijn van toepassing voor directie. De directie is die dag niet op school aanwezig.

