Werken “Drie Eikenstraat”...
Vanaf maandag 26 november tot 2 februari ‘19!
Hou rekening met de werken in de Drie Eikenstraat vanaf
maandag 26 november. Het gedeelte Stijderstraat—
Pr.Boudewijnlaan is enkel richting centrum beschikbaar.
Met de fiets kan je er nog wel voorbij...

Info-avond: Veilig op weg
Marc Peeters van fietsongeval.be, sterk in fietsrecht’ brengt op een luchtige en geanimeerde
manier de meest waardevolle tips inzake
fietsveiligheid voor kinderen en ouders…
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Voor jonge kinderen is zelfstandig naar school fietsen
dikwijls een hachelijke onderneming. En toch hoeft
dit niet zo te zijn: mits een goede ondersteuning van
ouders en school fietst je kind 'veilig naar school'.

GEZOCHT… en hopelijk te vinden
Hij komt, hij komt…

Op maandag 3 december om 20u00 nodigt de ouderraad iedere ouder uit voor deze boeiende lezing in de
refter van de lagere school.
De ouderraad biedt deze lezing gratis aan.
Allemaal heel hartelijk welkom!

Donderdag 6 december
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Wij verwachten de Sint in onze school die donderdag. In
de voormiddag bij de kleuters en in de namiddag bij de
lagere school: in de klassen van 1 tot 3 en
Neem je graag een kijkje op de website?
zwaaiend en strooiend vanuit het raam voor alle
Klik hier www.fietsongeval.be
klassen van de lagere school…

Materiaal voor Creata 2019



resten kippengaas

 verbandgaas
Heb je een van deze materialen en mogen wij ze
lenen en of verbruiken, dan mag je ze altijd afge- Vijfde leerjaar
 1 oud, versleten 1-persoonszeteltje
ven op het secretariaat. Als je het graag terug
krijgt, zet er dan heel duidelijk je naam op a.u.b.
 blauw-wit geruite donsovertrek + sloop (1pers)
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 klein, rond, oud, bijzettafeltje

Tweede leerjaar
 metalen of plastieken ronde straatvuilbakken
 kartonnen dozen in alle maten



grijze, plastieken emmers

Zesde leerjaar


binnenbanden van fiets

 legging of kousenbroeken in zwart, wit, grijs of bruin



OSB of MDF platen ( 1m) om geweren uit te zagen

 resten namaakpels



oude groene truien

 zwarte en witte fleecedekens



ijzeren gamellen en drinkenbussen

 mutsen in zwart, wit of aardekleuren



oude legerjassen ( krijg je terug)

Facturatie september & oktober
Enkel op papier …

Derde leerjaar


witte, zwarte en bruine leggings



buikdanssjaaltjes ( om te verknippen)



witte lakens

Vierde leerjaar

1/2



(namaak)pels ( om te verknippen)



bruine, grijze, zwarte of beige mutsen



dunne zwarte handschoenen



resten schuimrubber, mousse en styrodurplaten

Er loopt iets fout met het verzenden van de facturen
in het nieuwe mailprogramma. Daarom hebben wij
alle facturen op papier meegegeven met de kinderen.
Wij hopen tegen de volgende facturatie in januari, dit
probleem opgelost te krijgen.
Onze excuses

BEDANKT !
voor de fijne organisatie van en hulp op FIETSEN
OP ROLLEN vorig weekend!

