Nieuwsbrief maart 2019
Als de blaadjes weer gaan
groeien aan de bomen
Als de bloemetjes weer
bloeien in de tuin
Als de lammetjes
weer springen
En de vogeltjes
weer zingen
Is het lente
Is het lente
Oh, wat fijn!

Beste ouders
De vierde quiz was terug een succes. Het was de eerste keer dat dit enkel voor jullie, als ouders, werd georganiseerd
door een nieuwe ploeg ouders. Er was weer opperste concentratie om de vragenrondes tot een zo goed mogelijk
einde te brengen. Deelnemen was voor de meeste deelnemers zeker even leuk dan winnen. Iedereen had immers
prijs. Dank aan de organisatie en onze sponsors hiervoor.
OPGELET! We merken dat de bestellingen voor de maaltijden fout lopen bij ziekte. Maaltijden worden niet altijd
afgebeld bij ziekte ( maar wel gefactureerd) of worden niet besteld als kinderen terug op school zijn waardoor we niet
kunnen garanderen dat er voldoende eten is. Gelieve steeds voor 9u00 contact met het secretariaat op te nemen
(09/369 51 11 - anneleen.bracke@olvts.be) indien uw kind een warme maaltijd nodig heeft of om dit te annuleren
indien het besteld is en uw kind nog ziek is.
Normaal gezien had de uitbreiding van ons afdak speelplaats lager er al moeten staan, maar de firma die de werken
gaat uitvoeren zit enkele maanden achterop wegens ziekte van hun tekenaars. We hopen dit toch dit schooljaar nog
gerealiseerd te krijgen. Een voorschot is immers al een paar maanden geleden betaald.
Er staan nog een paar projecten op stapel. Zo is er vanuit de leerlingenraad de vraag naar een rustig hoekje waar je
naartoe kan bij verdriet of een ruzie kan bijpraten. Goed nieuws! U zult nog voor de paasvakantie een klein huisje
zien opduiken tussen de kleuterblok en lagere school dat zal fungeren als rustig buitenhoekje. De kinderen van de
leerlingenraad zorgen voor de aankleding.
Verder komt er ook een buitentrap met afsluitbaar hekje aan de zolder van het witte gebouw zodat we makkelijk onze
spulletjes op onze zolder kunnen opbergen.
Verder wordt er vanaf volgend schooljaar ook in meer groen op school voorzien d.m.v. verplaatsbare plantenbakken.
Dit wordt een project in samenwerking met het Scheppersinstituut Wetteren.
Ik wil nogmaals een oproep doen aan alle ouders om steeds het poortje aan de Hekkergemstraat achter jullie dicht
te doen. We doen er alles aan om de ingang aan de Stationsstraat veilig te houden, maar we kunnen de
Hekkergemstraat alleen veilig houden met jullie medewerking. Ik probeer via de gemeente aan te vragen om de
parking voor de school aan de Hekkergemstraat ook aan te pakken. Deze zorgt momenteel voor extra onveilige
situaties tijdens de schooldagen.

Zoals u zult gemerkt hebben, zijn de huizen op het kruispunt Stationsstraat-Hekkergemstraat ook afgebroken en gaat
men binnenkort starten met de bouw van een sociaal appartementenblok.
Mag ik dus met aandrang vragen om als ouder REGLEMENTAIR te parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen (Dorp,
Stationsstraat, verderop in de Hekkergemstraat, in de Lindelaan) om ervoor te zorgen dat er minder doorgaand
verkeer is wanneer onze schoolkinderen de school verlaten en de snelheid te minderen in de buurt van de school. Er
wordt aan de politie gevraagd om terug meer toezicht uit te oefenen en ev. aanpassingen aan te brengen om de
verkeersveiligheid te bevorderen.
Het beeldatelier van afgelopen vrijdag is een heel groot succes geworden. We zitten echt met enkele mooie talenten
op school. Dankzij de medewerking van enkele (groot)ouders en plaatselijke kunstenaars kon uw kind in kleine groep
kennismaken met verschillende technieken en texturen rond beeld.

We zetten onze carnavalsweek ook gezamenlijk in met de gekke hoeden/kapsel dag: enkele voorproefjes. Andere
foto’s kan je terugvinden op de schoolwebsite.

Dinsdag 12 maart is er medisch onderzoek voor K1b in het CLB-centrum, bij voorkeur met de ouders. U kon hiervoor
een afspraak maken bij het CLB zelf. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kan u hiervoor info vragen bij de juf of
op het secretariaat.
Dinsdag 12 maart is er na school vergadering voor de leerkrachten en bijgevolg GEEN huiswerkklas!

Op 15 maart zijn we solidair met de zieke kinderen die onderwijs vanuit hun bed moeten volgen via BEDnet. Uw kind
mag die dag met pantoffels, kamerjas of pyjama naar de klas komen. Let er wel op dat ze een voldoende warme jas
aan hebben om buiten te spelen.
Leerlingen van het 6de leerjaar krijgen die dag een voorstelling van Microsoft en mogen een kijkje gaan nemen achter
de schermen van Zaventem. We gaan met de trein. Een lunchpakket wordt ter plaatse voorzien. Concrete info wordt
nog meegedeeld. Deze activiteit is kosteloos!
Dinsdag 19 maart is er in de voormiddag voor L5 American Games met eigen vervoer. We zijn nog op zoek naar
enkele vrijwillige chauffeurs.
Woensdag 20 maart is er bij voldoende inschrijvingen de mogelijkheid tot naschoolse netbal voor L5 en L6 met eigen
vervoer.
Op vrijdag 22 maart gaan de kinderen van L2 op bezoek naar de boerderij Rooms-Kusé in Kalken met eigen vervoer.
Laarzen niet vergeten!
Het evenement van deze maand!!! Onze lentewandeling ‘Een reis door de tijd’ op zondag 24 maart.
Net als vorig jaar voorzien we een leuke en uitdagende lentewandeling voor groot en klein van zo’n 7 km. De wandeling
is buggyvriendelijk. Voor de prijs van €5 krijgt u onderweg een drankje, een gezond tussendoortje, enkele
versnaperingen, een snack en vooral niet te vergeten ongelooflijk veel plezier bij de proeven voor groot en klein
tussendoor! Kinderen die verkleed zijn in een geschiedenisfiguur (dino, oermens, Griek/Romein, prins/prinses, ridder,
jonkvrouw, astronaut = heden en toekomst) krijgen een kleine verrassing.
Inschrijven via
www.vriendenkringbelleveer.be .

Wie nieuwsgierig is naar de werking van de ouders op school, kom gerust eens langs! Ouders die liever niet mee
wandelen, maar wel willen genieten van het amusement op de lentewandeling (of een andere activiteit) en een handje
toesteken, mogen steeds hun gegevens doorgeven aan de directie. De volgende vergadering van de vriendenkring
gaat door op maandag 29 april.
Op 25 maart bezoekt L6 de laatste secundaire school, nl. SGW. Ze krijgen daar een broodmaaltijd aangeboden.
Niet vergeten: woensdag 27 maart: GEEN school en GEEN opvang op school! Al ons personeel heeft immers die dag
nascholing EHBO en kan niet voor opvang instaan.
Gemeentelijke opvang na inschrijving op
www.webshop.wichelen.be. Die opvang zal doorgaan in Wichelen.
Van 27 maart (namiddag t.e.m. 29 maart) ben ik naar een congres en dus niet op school. Voor dringende zaken ben
ik bereikbaar per mail.
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Pyamadag Bednet
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Namiddag
Zwemmen L3-L6

avond
15u30 snoepworp ouders

aswoensdag

15u40 samenkomst
prioriteit + vasten
K1B medisch onderzoek op
CLB-centrum met ouders

15u45 PV onderwijs
GEEN HUISWERKKLAS!

Nascholing directie
L6 naar Brussel-Zaventem

12u30 leerlingenraad
L5 American Games Laarne
Svs L5-L6 netbal
Overmere?
L2 bezoek boerderij
Rooms-Kusé

14u00-16u30 inforonde
directies Zwijnaarde
13u00 klaarzetten
lentewandeling
13u30 start
lentewandeling

Opvolgvergadering ZILL3,
met directie en zorgco
L6 naar SGW (+lunch)
K3-L1-L2 zwemmen
Bib L1-L6
Pedagogische Studiedag
EHBO: GEEN OPVANG!!!
Colloquium directie
Colloquium directie

L6 SGW
Bib L1-L6
Colloquium directie
SVS L3-L4 badminton
Overmere?
Colloquium directie
Colloquium directie

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

Hilde Kerckaert
directie

