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Wist je dat …
• het oudercomité nog
steeds op zoek is
naar enkele
vrijwilligers die
willen meehelpen
met de schoolstraat.
Voor meer info:
oudersoptspoor@
gmail.com
• op vrijdag 29
oktober koffiebar ’t
Spoor opent aan
onze schoolpoort
vanaf 8u 15.

AANDACHT!
• DE SCHOOL START OM
8U 30!
Mogen wij vragen dat
iedereen zijn best doet
om op tijd te komen. Je
kan al eens te laat zijn,
maar alle dagen kan niet!

• Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag is
het fruit-/groentedag.
Woensdag mag er een
koekje gegeten worden!
• we hebben respect voor
elkaar, de leerkrachten
en het materiaal!

Nieuwsflash
Op woensdag 20 oktober kregen
onze 5-jarigen bezoek van de
digitale wolven. Ze werden
ondergedompeld in de wereld
van het programmeren op
kleuterniveau. Zo kleurden ze
tekeningen waar ze dan iets op
de computer mee deden,
moesten ze een brand blussen
door de brandweerwagen de
juiste weg te laten rijden en
programmeerden ze de Bee-bot
zodat die een parcours kon
afleggen.

De leerlingenraad mag weer samenkomen.
Twee jaar geleden startten we voor het
eerst met onze leerlingenraad op vraag van
de leerlingen. Door corona mocht ook deze
bijeenkomst niet langer plaatsvinden, maar
op maandag 29 november is het terug
leerlingenraad. Vanaf L3 worden er 2
kinderen van de klas verkozen. Zij zullen hun
klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Als school vinden we de leerlingenraad erg
belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de
leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook
de kinderen voelen zich gehoord, betrokken
en krijgen een stem.
Aan de leden van de leerlingenraad dus de
taak om met hun klasgenoten in gesprek te
blijven. Wat willen de kinderen veranderen
of wat willen ze inbrengen?

Na de vakantie houden we onze jaarlijkse verkeersweek. Op dinsdag 9/11 is het
wieltjesdag voor de kleuterschool en op vrijdag 12/11 is het wieltjesdag voor de
lagere school.Dan mogen de kinderen iets meebrengen met wieltjes: een fiets,
step, rolschaatsen, skateboard, … Dat wil ook zeggen dat we vanaf dinsdag 9/11
terug met ons fluo-hesje naar school komen.

