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Naar jaarlijkse traditie organiseren we ook tijdens de
vastenperiode een actie voor het goede doel. Dit jaar vonden
we dit doel zeer nabij, midden in onze school.

Zoals u weet, vecht onze Wilfred uit 5B sinds november tegen leukemie. Hij doet het ongelooflijk goed en blijft erg
gedreven om zich voor school in te zetten. Samen met mama, juf Sofie en de kinderen uit 5B slagen we erin de band sterk
te houden.

Dankzij Bednet kan Wilfred op regelmatige basis
mee lessen volgen in de klas en bijpraten met z'n
klasgenoten. Daarom zetten we pyjamadag dit jaar
extra in de kijker, al is het een dagje vroeger dan
officieel.

Op pyjamadag zijn we solidair met alle zieke kinderen die niet naar school kunnen. Dit jaar roept Bednet op om niet enkel
in pyjama maar ook verkleed in je droomberoep naar school te komen, een dubbele uitdaging! Want ook zieke kinderen
dromen! Benieuwd naar jullie creatieve ideeën!
Vele ouders, teamleden en kinderen willen al langer nog meer betekenen voor Wilfred en zijn ouders. Naast de emotionele
en schoolse ondersteuning, willen we het gezin ook financieel een duwtje in de rug geven.
We "gaan" er letterlijk voor! Onze sponsorwandeling zal er omwille van Corona iets anders uitzien. Meer informatie
hierover volgt nog.
De opbrengst gaat naar het gezin van Wilfred én de
stichting "Kom op tegen kanker" want enkel via
onderzoek kan de wetenschap verder ontwikkelen.
Zet jij ook je beste beentje voor?!
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DIGITALE OUDERAVOND:
BINGEL
Op maandag 15 maart '21 om 20 uur organiseren we een digitale
ouderavond voor de ouders van het 1ste leerjaar. Het thema is ons
online oefenplatform Bingel dat door gans de lagere school gebruikt
wordt.
Via Bingel kunnen onze leerlingen oefenen op de leerstof uit de klas.
Ook huiswerk kan via deze weg klaargezet worden door de
leerkracht op maat van uw kind. Het is dus van belang dat u hierin
uw weg vindt.
Juf Leen maakt jullie graag wegwijs in de mogelijkheden van dit
platform.
Wie wenst deel te nemen, kan inschrijven via deze link:
https://sites.google.com/view/ictjufleen/bingel/infosessie of via
een Smartschoolbericht aan juf Leen.

LAGERE SCHOOL - SCHOOLVERLATEN
GEEL

KAARTJE

Kinderen met een GEEL kaartje mogen de school
verlaten langs het poortje van de Trosstraat. Ook
fietsers mogen sowieso langs deze weg
vertrekken.
Uitzondering: parkeert u aan de parking aan het
Netepark? Dan kan uw kind ook een geel kaartje
bekomen als het via de binnenweg tot daar gaat.

GROEN

KAARTJE

Kinderen met een GROEN kaartje mogen de school
alleen verlaten. Ook kinderen die na de rij alleen
verder naar huis mogen, hebben een groen kaartje.
Doel: een overzicht bewaren aan de schoolpoort +
op de verantwoordelijkheid van de school

Doel: autoverkeer vermijden in de Trosstraat =
veilige schoolomgeving!
KAARTJES KUNNEN AANGEVRAAGD
WORDEN VIA DE DIRECTIE
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