wELKOM in
Vriendelijke groeten!

Maart 2021

Complimentendag : 1 maart.
Belangrijke datums

Dinsdag 1

: Complimentendag

Donderdag 10: bezoek Campus MAX 6e lj.
Vrijdag 11

: geen school (conferentie)
pyjamadag Bednet

Maandag 21 : vergadering OVS

Op deze dag willen we graag jullie

als ouders even in

Dinsdag 22

: Roborobo 4e lj.

Vrijdag 25

: bezoek Sint Michiel 6e lj.

de bloemetjes zetten !

afhaal pizzaverkoop

We willen jullie bedanken voor het vertrouwen in onze school en
vooral voor het geduld en begrip in de afgelopen moeilijkere coronaperiode !

Kienavond

Ook willen we een groot compliment geven aan al

deren

Maandag 28 : theater 2,5-, 3-, en 4-jarigen

onze kin-

in de parochiezaal

! Ook voor hen was het een moeilijke periode met vele

nieuwe regels (mondmaskers, afstandsonderwijs,…)
ze dit heel goed gedragen.

Toch hebben

Dat verdient voor jullie allemaal een dikke
pluim !

Dank je wel !!

Vrijdag, 11 maart : nationale pyjamadag
Bednetters missen niet alleen de les. Ze missen ook de vele leuke momenten die je op
school beleeft. Op vrijdag 11 maart steken we daarom alle zieke leerlingen een hart onder de riem.
Omdat het die dag géén school is (conferentie voor de leerkrachten) mogen de kinderen
op 10 maart hun Pyjama aan doen om naar school te komen.

Gelieve niet te parkeren op:
• het gras voor de ingang aan de
wijkschool in Immert. Het gras is
nog niet sterk genoeg en nu wordt
het kapot gereden.
• de mindervaliden parkeerplaats
aan de hoofdingang van de hoofdschool indien je hiervoor geen
kaart hebt.
• het voetpad voor de parochiezaal
(zoals reeds eerder gemeld).

Onderbroekjes gezocht
We zijn op zoek naar onderbroekjes in de maten:
•

110 / 116 (5 à 6 jaar) voor jongens

•

122 / 128 (7 à 8 jaar) voor meisjes

•

134 / 140 (9 à 10 jaar) voor meisjes

Indien je onderbroekjes hebt die te klein zijn voor
jouw kind in bovenstaande maten dan mag je als je
wil deze bezorgen aan de klasjuf van jouw kind of
afgeven op het secretariaat.
Alvast heel erg bedankt!

Bedankt aan de ouderraad voor hun
inzet voor de afhaal-eetdag! Hun
zelfgemaakte gerechten en nagerechten smaakten weer heerlijk!

SCHOOLFEEST
Het schoolfeest gaat op zaterdag 14 mei door i.p.v. op 13
mei. Dus noteer alvast 14 mei om 14u. in uw agenda!

Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis en valt
in 2022 op woensdag 2 maart. Aswoensdag is de eerste dag
van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In
die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober,
er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten.

Meer info over de vastenacties op school volgt
nog.
De opbrengst van de acties gaan naar de Mobile school. Dit
is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Zij ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van straathoekwerkers. Momenteel rijden
er 55 mobiele schooltjes in 28 landen, verspreid over vier
continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.

Hoewel de dagen langzaam maar zeker langer
worden, is het nog altijd donker 's ochtends, en
koud, vaak met gladde wegen tot gevolg. Het is
dus nog altijd superbelangrijk dat leerlingen hun
hesje en/of helm dragen. Veel leerlingen hebben
al heel goed hun best gedaan voor de actie Helm
Op Fluo Top, maar wegens de vele afwezigheden en quarantaines hebben ze toch kun stickerkaart niet vol gekregen. Daarom doen we na de
krokusvakantie nog twee weken verder. Tot vrijdag 18/03 kunnen er nog stickers verzameld
worden! Let op: De wedstrijd loopt ook maar tot
vrijdag 18/03. Wil je deelnemen? Doe dit dan
meteen op vrijdag of zodra de kaart vol is
via helmopfluotop@vsv.be.

Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te
zamelen, te sorteren en te recycleren.
Bebat ontwikkelde een spaarprogramma speciaal voor scholen: voor elke ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen krijgt de school 1 punt. Op deze
manier kan onze school leuke materialen bekomen door punten in te leveren.
Onlangs kregen we heel wat nieuwe materialen die ingezet worden tijdens de
turnlessen van de kleuters.
Omwille van de speelplaatswerken konden wij een tijd lang geen batterijen
verzamelen. Ondertussen hebben wij opnieuw een containerparkje dus alle
batterijen zijn opnieuw welkom.

In maart 2022 is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. We hebben het
over dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden
met wapens en helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal.
En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn
hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen
nodig. Veel leesplezier!

Corona
Op dit moment zijn er nog weinig besmettingen op school. Onze
kinderen van de lagere school moet geen mondmasker meer dragen.
Hopelijk gaan we snel over naar code geel!
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